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Raadsvoorstel 
 

Onderwerp:  
Benoeming leden commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
(welstandscommissie) 

Commissie: 
Samen wonen 12 januari 2017  
  

BBVnr: 
1159183 

Portefeuillehouder:  
Smit, V.A. 

Gemeenteraad: 
26 januari 2017  

Raadsvoorstelnr.: 
1159432 

e-mailadres opsteller:  
p.storm@bar-organisatie.nl   

 Openbaar 

 
Onderwerp 
Benoeming leden commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie). 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. De heer H.P Heijne tot voorzitter, de heer G.K. Tegelberg als nieuw lid en mevrouw C.M. de 
Kovel opnieuw als lid met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 voor een periode van 3 jaar 
van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit te benoemen. 

 
Inleiding 
Op basis van artikel 1 lid 1 van de Woningwet worden de leden van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
benoemd door de gemeenteraad.   
 
Artikel 12b lid 4 van de Woningwet stelt dat de leden van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor een 
periode van ten hoogste 3 jaar kunnen worden benoemd met de mogelijkheid tot herbenoeming voor een 
periode van nog eens 3 jaar. Hiermee wordt beoogd de doorstroming van de leden van de commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit te bevorderen.  
 
Voor mevrouw C.M de Kovel is de eerste periode van drie jaar inmiddels verstreken.  
Voor de heren H.P. Heijne en G.K. Tegelberg is dit de eerste termijn. 
 
In het concrete geval van de gemeente Ridderkerk dienen mevrouw C.M. de Kovel als lid van en de 
heren H.P. Heijne en G.K. Tegelberg met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 als de leden van de 
commissie Ruimtelijke Kwaliteit benoemd te worden voor een periode van drie jaar.  
 
Beoogd effect 
Te voorzien in een onafhankelijke uitoefening van het welstandstoezicht. 
 
Relatie met beleidskaders 
n.v.t. 
 
Argumenten 
n.v.t 
 
Overleg gevoerd met 
n.v.t. 
 
Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
n.v.t. 
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Evaluatie/monitoring 
n.v.t. 
 
Financiën  
n.v.t. 
 
Juridische zaken 
n.v.t. 
 
Duurzaamheid 
n.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 

- Na de raadsvergadering waarin besluitvorming plaats vindt. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
  
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
De brief met de cv’s van de voorgedragen leden van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit ligt, in verband 
met privacy gevoelige gegevens, bij de griffie ter inzage. 
 

 
 


