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Onderwerp:  benoeming nieuwe  leden Stichting DSL 

Gevraagde 
beslissing:  

 Te besluiten om: 

De gemeenteraad conform bijgevoegde stukken te adviseren over te 

gaan tot benoeming van de leden van de commissie ruimtelijke kwali-

teit (welstand). 
 

 

 
Aan de gemeenteraad 
van 
Krimpen aan den IJssel 
 
 
Krimpen aan den IJssel, 31 januari 2012 
 
Inleiding 
Op 11 november 2011 is een brief ontvangen van de Stichting Dorp, Stad en Land. Vanwege 

een interne verschuiving van werkzaamheden en het verlopen van benoemingstermijnen 

stelt de directeur van de Stichting Dorp, Stad en Land voor om met de mutatie van de leden 

van de commissie ruimtelijke kwaliteit (welstand), akkoord te gaan en de raad conform te 

besluiten. 

 

Mutatie en benoeming 

De directeur stelt, met ingang van 1 januari 2012, de volgende wisseling voor: 

 

de heer ir. W.L.P. van Nieuwland als architectsecretaris; 

de heer ir. A.J. W. Dekking als architectvoorzitter;  

de heer ir. E.A.M.G. Töns als architectcommissielid ;  

 

te vervangen door: 

 

de heer ir. G.K. Tegelberg als architect-commissielid (voorzitter). 

mevrouw ir. A. de Back als architect-commissielid (secretaris); 

de heer ir. L. de Boer als architectcommissielid (gemandateerde); 

 

De curricula vitae van de nieuwe leden treft u bijgaand aan. 

 
Beoogd effect 
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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 
n.v.t. 
 
Financiën 
n.v.t. 
 
Communicatie 
n.v.t. 
 
Uitvoering 
n.v.t. 
 
Bijlagen 

• Brief Stichting DSL en Curricula Vitae 

• Concept-brief aan Stichting DSL 
 
 
In de vergadering van de besluitvoorbereidende commissie  van 19 januari 2012 is dit voor-
stel aan de orde geweest. 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, 
  
  
mr. A. Boele L.M. Huizer 
secretaris burgemeester 



 

 
Ontwerp-besluit 
 

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 2012; 

 

 

b e s l u i t : 

 

met ingang van 1 januari 2012 voor een periode van drie jaar de volgende personen tot lid 

van de commissie ruimtelijke kwaliteit te benoemen:  

 

1. de heer ir. G.K. Tegelberg als architect-commissielid (voorzitter). 

2. mevrouw ir. A. de Back als architect-commissielid (secretaris); 

3. de heer ir. L. de Boer als architectcommissielid (gemandateerde); 

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare ver-

gadering van 9 februari 2012. 

De griffier, De voorzitter,

 

 


