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Ja, behoudens de curriculum vitae van de voorgedragen
commissieleden
J. Huizing
Voordracht nieuwe leden welstands- en
monumentencommissie
1.Mevr. Majdandzic en dhr. Klein Goldwijk te benoemen tot
lid van de welstands- en monumentencommissie.
2. De benoeming van dhr. Hulskamp als lid van de
welstands- en monumentencommissie te beëindigen.

Aan de raad,
Inleiding
De welstands- en monumentenadvisering wordt in 2019 en 2020 uitgevoerd door Het
Oversticht te Zwolle. Er wordt gewerkt met twee commissies, namelijk de kleine
commissie en de geïntegreerde welstands- en monumentencommissie (ook wel grote
commissie genaamd). Omvangrijke en importante plannen worden door de grote
commissie behandeld, evenals monumentenplannen.
In de welstandsnota (paragraaf 2.5.02) en in de bouwverordening (bijlage 9: reglement
van orde van de welstandscommissie) is vastgelegd dat de commissieleden door de raad
worden benoemd en dat het college de raad hierin adviseert. Het Oversticht stelt de
kandidaat-leden voor. De onafhankelijkheid van de commissie is door deze wijze van
benoemen geborgd.
Wegens vertrek van dhr. B.H.G. Huiskamp uit de grote commissie en dhr. W. van Die uit
de kleine commissie, is het noodzakelijk twee nieuwe commissieleden te benoemen. Het
Oversticht stelt voor mevr. D. Majdandzic en dhr. Klein Goldewijk als nieuwe leden te
benoemen. Dhr. Klein Goldewijk zal de taken van dhr. Van Die in de kleine commissie
overnemen. Dhr. Van Die blijft als plaatsvervangend lid deel uit maken van de commissie.
De benoeming van dhr. Hulskamp dient te worden beëindigd.
De curriculum vitae van mevr. Majdandzic en dhr. Klein Goldwijk zijn in de bijlage
toegevoegd.
Argumenten
1.1Met de benoeming van de nieuwe commissieleden blijft een commissie met brede
kennis gehandhaafd. Hierdoor kan de gemeente de uitoefening van zijn welstandstoezicht
naar behoren uitvoeren.
In de welstandsnota en in de bouwverordening is beschreven hoe de welstandscommissie
dient te zijn samengesteld en hoe de commissie functioneert. De kennis en kunde van de
door Het Oversticht voorgedragen leden blijkt uit hun curriculum vitae. De nieuwe leden
hebben relevante opleidingen genoten en hebben ruime ervaring op het gebied van
architectuur en stedenbouw. Hierdoor zijn zij in staat bouwplannen naar behoren te
toetsen aan het welstandsbeleid van de gemeente.
2.1 Om dhr. Hulskamp daadwerkelijk geen deel meer te laten uitmaken van de commissie
dient zijn benoeming te worden beëindigd.
Het is de bevoegdheid van de raad om commissieleden te benoemen en te ontslaan.

Opmerkingen
De benoeming door de raad geldt voor het jaar 2020.
Kosten, baten, dekking
De commissieleden worden voor hun inzet door Het Oversticht betaald.
Aanpak/uitvoering
De wijze van adviseren en de frequentie van de commissievergaderingen is
voorgeschreven in de welstandsnota en in de bouwverordening. Er wordt conform gewerkt.
Communicatie
Niet van toepassing
Bijlagen
-Curriculum vitae mevr. Majdandzic en dhr. Klein Goldewijk.

Burgemeester en wethouders van Coevorden,

de gemeentesecretaris

de burgemeester

B.M. de Vries

B.J. Bouwmeester

