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Inleiding  

De Verordening rechtsbescherming bepaalt dat Gedeputeerde Staten (GS) de leden van de Com-
missie rechtsbescherming benoemen en dat Provinciale Staten (PS) beslissen op voordracht van GS. 
De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen maximaal tweemaal voor vier 
jaar worden herbenoemd.  
 
De commissieleden mevrouw C.M. de Jonge (voorzitter), mevrouw L.C. Commandeur en de heren  
H.W. Wieringa (plaatsvervangend voorzitter) en S.J. de Moel zijn bij besluit van 29 maart 2011 door 
GS en bij besluit van 23 mei 2011 door PS benoemd voor vier jaar.  
Aangezien de benoeming van deze leden binnenkort afloopt, moeten de leden worden herbenoemd. 
Omdat de verordening niets voorschrijft over de wijze van herbenoeming ligt het voor de hand dat GS 
eveneens besluiten over de herbenoeming van de leden en dat PS beslissen op voordracht van GS.  
 
In de commissie hebben ook mevrouw Tolsma en mevrouw Gevers zitting (bij besluit van 17 maart 
2009 benoemd door GS en bij besluit van 3 juni 2009 door PS). Zij hadden door GS per 17 maart 
2013 en door PS per 3 juni 2013 moeten worden herbenoemd tot respectievelijk 17 maart 2017 en 3 
juni 2017. Niet tijdig herbenoemen heeft tot gevolg dat de benoeming van rechtswege is verlengd met 
vier jaar. Het bestuursorgaan (GS/PS) is in dat geval niet bevoegd een ander besluit te nemen anders 
dan het formaliseren van de herbenoeming met vier jaar. 
De van rechtswege verlengde benoemingen moeten nu door GS en PS worden geformaliseerd.  
Deze leden kunnen nog eenmaal voor vier jaar worden herbenoemd.   
 
Na de herbenoeming (of de formalisering van de verlengingen van rechtswege) kunnen de leden nog 
eenmaal voor vier jaar worden herbenoemd (in 2019 en in 2017). In respectievelijk 2023 en 2021 is 
voor deze leden de maximale zittingstermijn bereikt.  

Advies  

1. De commissieleden mevrouw C.M. de Jonge, mevrouw L.C. Commandeur en de heren  
H.W. Wieringa en S.J. de Moel met ingang van 29 maart 2015 herbenoemen als lid van de Com-
missie rechtsbescherming en de herbenoeming van de leden mevrouw I.C. Gevers en mevrouw  
H. Tolsma tot 17 maart 2017 formaliseren.   

Beoogd effect 

Met de herbenoeming van de vier leden en de formalisering van de herbenoeming van de twee ove-
rige leden wordt bewerkstelligd dat in de Commissie rechtsbescherming leden zitting hebben die  
benoemd zijn conform de verordening. 

Argumenten 

1.1. De herbenoeming zorg voor continuïteit van de commissie 
De te herbenoemen leden hebben pas één periode van vier jaar zitting in de commissie. Op grond van 
de verordening kunnen de leden maximaal tweemaal voor vier jaar worden herbenoemd. Er zijn geen 
redenen om af te zien van herbenoeming. 
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Uitvoering 

Tijdsplanning 
Niet van toepassing. 

Financiën 
Niet van toepassing 

Europese context 
Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 
In 2017 kunnen de leden mevrouw Gevers en mevrouw Tolsma nog eenmaal voor vier jaar worden 
herbenoemd, daarna is de maximale zittingstermijn bereikt.  
In 2019 kunnen de leden mevrouw De Jonge, mevrouw Commandeur en de heren Wieringa en De 
Moel nog eenmaal voor vier jaar worden herbenoemd, daarna is de maximale zittingstermijn bereikt.  

Extern betrokkenen 
De leden van de Commissie rechtsbescherming. 

Communicatie  
De leden ontvangen een brief van GS inclusief een afschrift van het besluit van PS waarin de her-
benoeming wordt gemeld.  

 
Bijlag en  
Geen. 

 
Ter inzage in kamer  C0.39 
Geen. 
 
 
Assen, 31 maart 2015 
Kenmerk: 13/3.3/2015001517 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
 
wa/coll. 
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De Commissie rechtsbescherming is een commissie als bedoeld in de artikelen 7:13, 7:19 en 9:14 van 
de Algemene wet bestuursrecht en heeft tot taak uw Staten en ons college te adviseren over be-
zwaarschriften, klachten en administratieve beroepschriften.  
 
Sinds het dualisme hebben uw Staten en ons college ieder een 'eigen' commissie. De door u be-
noemde commissie adviseert over bezwaarschriften die worden ingediend tegen besluiten van uw 
Staten en klachten over gedragingen van of toe te rekenen aan uw Staten. Bij PS kunnen geen admi-
nistratieve beroepschriften worden ingediend. De door ons college benoemde commissie adviseert 
over bezwaarschriften die worden ingediend tegen besluiten van ons college, over klachten over ge-
dragingen van of toe te rekenen aan ons college en bij ons college ingediende administratieve be-
roepschriften. 
 
In de verordening staat dat uw Staten benoemen op voordracht van ons college. Uit praktisch oogpunt 
is ervoor gekozen beide commissies uit dezelfde personen te laten bestaan. 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 31 maart 2015, kenmerk 
13/3.3/2015001517; 
 
gelet op de artikelen 5 en 6 van de Verordening rechtsbescherming; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
de commissieleden mevrouw C.M. de Jonge, mevrouw L.C. Commandeur en de heren  
H.W. Wieringa en S.J. de Moel met ingang van 23 mei 2015 te herbenoemen als lid van de Com-
missie rechtsbescherming en de herbenoeming van de leden mevrouw I.C. Gevers en mevrouw  
H. Tolsma tot 3 juni 2017 te formaliseren.   
 
 
Assen, 26 mei 2015 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
 
wa/coll. 
 


