P.2
Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Opgesteld door:

Politie Hollands Midden,
M.W. Koppers

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Voordracht plv. voorzitter
Bezwarenadviescommissie
Politie Hollands Midden
Algemeen Bestuur
Regionaal College
P.2

Datum:

11 november 2010

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

Politie, H.J.J. Lenferink

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

N.v.t.

Datum:

N.v.t.

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur Regionaal College besluit:
1. In te stemmen met de voordracht van de heer mr. B.K. Olivier als plaatsvervangend voorzitter van
de Bezwarenadviescommissie van de Politie Hollands Midden.

3. Toelichting op het besluit
De Bezwarenadviescommissie (BAC) adviseert de korpsbeheerder over ingediende bezwaarschriften
tegen door (of namens) de korpsbeheerder genomen besluiten. Binnen de BAC bestond een vacature
voor plaatsvervangend voorzitter. De heer Olivier wordt door de selectiecommissie voorgedragen voor
deze functie. Het gaat om een benoeming voor vier jaar, met één keer de mogelijkheid tot verlenging
van de benoeming.
De heer Olivier is werkzaam als universitair docent bestuursrecht bij de Universiteit van Amsterdam.
Hij heeft zitting (gehad) in diverse commissies voor beroep- en bezwaarschriften, ook als voorzitter, en
beschikt dus over de benodigde ervaring. Zijn curriculum vitae is op aanvraag beschikbaar.

4. Kader
In de “Benoemingsprocedure leden externe commissies” van de Politie Hollands Midden is vastgelegd
dat de geselecteerde kandidaat ter instemming aan het Regionaal College wordt voorgedragen,
waarna benoeming door de korpsbeheerder plaatsvindt.

5. Consequenties
Als de voorzitter van de BAC niet beschikbaar is, zal de plaatsvervangend voorzitter hem vervangen.
De financiële consequenties zijn beperkt, aangezien de onkostenvergoeding alleen wordt uitgekeerd
aan de fungerend voorzitter (dus ofwel de voorzitter, ofwel de plaatsvervangend voorzitter).

6. Aandachtspunten / risico’s
Geen.

7. Implementatie en communicatie
Na instemming van het Regionaal College zal de korpsbeheerder overgaan tot benoeming van de
heer Olivier tot plaatsvervangend voorzitter van de Bezwarenadviescommissie.

8. Bijlagen
-

9. Historie besluitvorming
Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering van 28 oktober 2010 besloten in te stemmen met de
voordracht van de heer mr. B.K. Olivier als plaatsvervangend voorzitter van de BAC van Politie
Hollands Midden.
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