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Vacature

Overige publicaties
Vervolg bekendmakingen
Dit ontwerpbesluit kunt u van 19 januari tot en
met 29 februari 2012 inzien bij de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk. U kunt uw schriftelijke
zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende
deze periode bij het college van burgemeester
en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk
indienen, per adres Milieudienst MiddenHolland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor
mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Milieudienst Midden-Holland,
tel. 0182 - 545 700. Belanghebbenden die tijdig
hun zienswijzen naar voren brengen over een
ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen
tegen een definitief besluit.
Inzage
Voor inzage en informatie kunt u tijdens
kantooruren terecht in het gemeentehuis van
Bodegraven-Reeuwijk, tel. 0172 - 522 522. Voor
inzage buiten kantooruren kunt u een afspraak
maken. Deze bekendmaking staat ook op de
website van de Milieudienst Midden-Holland,
www.milieudienstmiddenholland.nl.

Verordeningen
Binnentreden ter uitvoering van
noodverordeningen
De raad heeft deze verordening vastgesteld op
21 december 2011. Zij treedt in werking de dag
na publicatie, op 19 januari 2012. De volledige
tekst van de verordening kunt u vanaf die dag
vinden op de gemeentelijke website onder
Bestuur en organisatie > Beleid en regelgeving >
Verordeningen in pdf.

Nota Uitgifte Gronden 2002 ‘indexering prijzen’
(Bodegraven)
Conform de Nota Uitgifte Gronden 2002 worden
jaarlijks op 1 januari de prijzen voor verkoop en
verhuur van groenstroken geïndexeerd. Deze
indexering vindt plaats op basis van het
jaarindexcijfer van consumenten voor alle
huishoudens op basis van de gegevens van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze
nota is van toepassing op het grondgebied van
de voormalige gemeente Bodegraven.
Prijzen vanaf 1 januari 2012
Op 10 januari 2012 zijn de prijzen voor verhuur
en verkoop van groenstroken als volgt vastgesteld:
• Huurprijs groenstrook met
tuinbestemming (onbebouwd) € 2,85 per m2
• Huurprijs groenstrook waarop
gebouwd zal worden
€ 5,70 per m2
• Minimum huurprijs van
een groenstrook
€ 33,- per jaar
• Koopprijs groenstrook met
tuinbestemming
• Koopprijs groenstrook voor
bebouwing bijv. tuinhuisje

€ 83,- per m2
€ 166,- per m2

Koopprijzen voor percelen met een grootte van
meer dan 75 m2 worden op basis van taxatie
vastgesteld. Genoemde prijzen gelden voor de
periode van 1 januari 2012 t/m 31 december
2012. Voor meer informatie kunt u zich wenden
tot de afdeling Planontwikkeling en -regie, tel.
0172 - 522 522.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk zoekt per direct een:

Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie
Functie-informatie
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een
onafhankelijke (bezwaarschriftencommissie).
Deze commissie heeft tot taak advies uit te
brengen over bezwaarschriften, ingediend
tegen besluiten van bestuursorganen van de
gemeente. De bezwaarschriftencommissie
kent twee kamers: een Algemene kamer en
een Sociale kamer. De commissie wordt
ondersteund door een ambtelijk secretariaat.
Werkzaamheden
• Voorbereiden en voorzitten van hoorzittingen. De hoorzittingen vinden in de regel
tweemaal per maand in de avonduren
plaats in het gemeentehuis van Bodegraven
• Uitbrengen van advies aan het betreffende
bestuursorgaan over het te nemen besluit
op het bezwaarschrift
Profiel
• (Juridische) opleiding op HBO+ of academisch niveau alsmede relevante kennis van
het werkgebied
• Ruime ervaring op maatschappelijk relevant
gebied
• Kennis van en inzicht in het functioneren
van het openbaar bestuur, bij voorkeur van
een gemeentelijke organisatie; oog voor de
specifieke kenmerken van de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk
• Adequate vergader- en besluitvormingsvaardigheden

• Gevoel voor bestuurlijke en ambtelijke
verhoudingen
• Niet werkzaam voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk noch op andere wijze bij de
bestuursorganen van de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk betrokken
Gelet op de werkzaamheden en de huidige
samenstelling van de commissie dient de
kandidaat grondige kennis te hebben van het
bestuursrecht en zo mogelijk aangevuld met
kennis van het sociaal recht.
Wij bieden
Vergoeding vindt plaats per bijgewoonde
vergadering. Daarnaast worden reiskosten
vergoed. De vergoeding zal marktconform zijn.
Benoeming geschiedt door het college van
burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.
Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over de gemeente kunt
u kijken op onze website: www.bodegravenreeuwijk.nl. Voor meer informatie over de
functie kunt u contact opnemen met mw. mr.
S. van Toorn van het cluster Juridische Zaken,
tel. 0172 - 522 522.
Uw sollicitatiebrief en C.V. kunt u uiterlijk tot
maandag 30 januari 2011 per post of per mail
sturen naar info@bodegraven-reeuwijk.nl ter
attentie van mw. mr. S. van Toorn.

