Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Coevorden
t.a.v. de heer J. Molema
Postbus 2
7740 AA Coevorden

Zwolle, 28 november 2017
Kenmerk: 133.17
Betreft: benoemingsvoorstel secretaris en commissieleden welstands- en monumentencommissie

Geacht college,
Wij verrichten de werkzaamheden voor welstand- en monumentenadvisering door middel van
behandeling van de plannen in wekelijkse vergaderingen van de kleine commissie en facultatief in de
geïntegreerde welstands- en monumentencommissie. U participeert daarvoor in de commissie WestOverijssel & Zuidwest-Drenthe, samen met de gemeenten Meppel, Steenwijkerland en Westerveld.
De wettelijke benoemingstermijn van drie leden van de geïntegreerde commissie eindigt per 1-1-2018.
Wij hebben een transparante sollicitatieprocedure gevolgd. Hierbij hebben wij aan de hand van een
vooraf samengesteld profiel, de nieuwe kandidaten voor uw commissie geselecteerd.
De heer Vos, plaatsvervangend voorzitter, stellen wij voor als nieuw lid met de deskundigheid
architectuur. Voor de vacante functie plaatsvervangend voorzitter stellen wij de heer R.J. Beerkens voor.
De heer Geerdink, lid, deskundige architectuur van uw kleine en geïntegreerde commissie, gaat per
1 januari 2018 met pensioen. Als zijn vervanger stellen wij u mevrouw ir. T. Stahlie - Biersteker voor.
Het plaatsvervangend lid bouw-/restauratiedeskundige, de heer J. Abbink heeft een andere werkkring
aanvaard. Wij stellen u voor de heren T. Temmink en J.T. Teunis in zijn plaats te stellen, waardoor een
grotere continuïteit wordt gegarandeerd.
Wij zenden u hierbij graag onze voordracht voor de kleine, respectievelijk de geïntegreerde welstands- en
monumentencommissie. Deze commissie ziet er dan als volgt uit.
Kleine commissie:
Lid, deskundige architectuur

ir. T. Stahlie – Biersteker*

Lid, deskundige architectuur

ir. N. Oude Wolbers**

Plaatsvervangend lid, deskundige architectuur

ing. J.S. Rühl**
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Ambtelijk secretaris

ir. N. Oude Wolbers**

Wij zenden u hierbij onze voordracht voor de nieuw samengestelde geïntegreerde welstands- en
monumentencommissie. Deze commissie ziet er dan als volgt uit.
Algemeen
Voorzitter

ir. V.W. Piscaer**

Plaatsvervangend voorzitter

R.J. Beerkens*

Secretaris

ir. T. Stahlie - Biersteker*

Plaatsvervangend secretaris

ir. N. Oude Wolbers**

Plaatsvervangend secretaris

ing. J.S. Ruhl**

Welstand
Lid, deskundige architectuur

ir. A. Schurink*

Lid, deskundige architectuur

ir. L. Vos*

Lid, stedenbouwkundige

ir. R.E. Lamain**

Lid, stedenbouwkundige

ir. B.H.G. Huiskamp*

Monumenten
Lid, deskundige architectuurhistorie

ir. M.A. van Bleek**

Lid, deskundige architectuurhistorie

drs. G.M. van Altena**

Lid, plaatsvervangend bouw-/restauratiedeskundige

ing. T. Temmink*

Lid, plaatsvervangend bouw-/restauratiedeskundige

J.T. Teunis*

Lid, plaatsvervangend deskundige architectuuren bouwhistorie

drs. M. van Damme**

Lid, landschapsdeskundige

ir. A. Coops**

Lid, plaatsvervangend landschapsdeskundige

ir. I.M. Nij Bijvank - van Herel**

* Nieuw te benoemen plaatsvervangend voorzitter, secretaris en (plaatsvervangende) leden: de cv’s zijn
als bijlage toegevoegd.
** Her te benoemen voorzitter, plaatsvervangend secretaris en (plaatsvervangende) leden.
Wij vragen u om met ingang van 1 januari 2018 de nieuwe plaatsvervangend voorzitter, secretaris en
(plaatsvervangende) leden te (laten) benoemen en de herbenoembare voorzitter, plaatsvervangend
secretaris en (plaatsvervangende) leden te (laten) herbenoemen.
Voor monumentenleden van uw commissie gelden geen wettelijke benoemingstermijn. Wij verzoeken u
om na te gaan of u deze leden voor onbepaalde tijd of voor een periode van 3 jaar hebt benoemd. Indien
dit laatste het geval is vragen wij u deze leden te (laten) herbenoemen.
Graag ontvangen wij voor onze eigen administratie een afschrift van het betreffende benoemingsbesluit.
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Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Rosanna van de Logt (06-55456918). Erop
vertrouwende u hiermee passend te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

ir. A. Buijs, directeur-bestuurder
Namens deze, mr. ing. H.G.A.M. Verheyen, teammanager
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