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Onderwerp
Benoeming nieuwe leden commissie ruimtelijke kwaliteit (welstandscommissie).
Te besluiten om
De gemeenteraad conform bijgevoegde documenten voor te stellen drie nieuwe leden van
de commissie ruimtelijke kwaliteit (welstandcommissie) te benoemen.
Inleiding
Zie bijgaand raadsvoorstel.
Werkzaamheden commissie ruimtelijke kwaliteit en benoeming leden
De welstandscommissie toetst principeverzoeken en aanvragen omgevingsvergunning aan
de gemeentelijke welstandsnota en adviseert de gemeente op dit aspect. Om beter in te
kunnen spelen op de modernisering van de welstandsadvisering heeft DSL enkele jaren
geleden ervoor gekozen de naam “welstandscommissie” te wijzigen in “commissie ruimtelijke
kwaliteit”. De werkzaamheden blijven echter gebaseerd op de wettelijke betekenis en de
wettelijke bepalingen met betrekking tot welstandscommissies.
Op grond van de Woningwet en de gemeentelijke bouwverordening worden de vaste leden
van de welstandcommissie door de raad benoemd voor een periode van drie jaar met de
mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming.
Mutatie en benoeming
De directeur van DSL stelt de volgende wisseling voor:
1. De heer ir. G.K. (Gijs) Tegelberg als architect-commissielid (voorzitter)
2. Mevrouw ir. A. (Aimée) de Back als architect-commissielid (secretaris)
3. De heer ir. L.(Luuk) de Boer als architect-commissielid (gemandateerde)
te vervangen door:
1. Mevrouw ir. E.A.J. (Ilse) Boost als architect-commissielid (voorzitter)
2. De heer ir. A.M.(Anthonie) Dieleman als architect-commissielid (secretaris)
3. De heer ir. R. (René) Onsia (gemandateerde)
De curricula vitae van de nieuwe leden treft u bijgaand aan.
De benoeming van de leden zal worden geagendeerd voor de besluit voorbereidende
raadscommissie en vervolgens voor de raadsvergadering van 29 april 2018 (eerste
vergadering na installatie van de nieuwe gemeenteraad).

Beoogd effect
Door het benoemen van de voorgestelde leden voor de commissie ruimtelijke kwaliteit, kan
de commissie haar welstandstaken ook in de komende jaren uitvoeren.
Argumenten
Er bestaat geen aanleiding om de nieuwe leden niet te benoemen.
Kanttekeningen
Financiën
Communicatie
Uitvoering
Bijlagen
1. Brief DSL en Curricula Vitae
2. Concept-brief aan DSL
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