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Mutatie commissie ruimtelijke kwaliteit
Geacht college,
Op grond van de Ww (Woningwet) en de gemeentelijke bouwverordening worden de vaste
leden van de commissie ruimtelijke kwaliteit (welstand) door de raad benoemd voor een periode
van drie jaar met een eenmalige herbenoeming van drie jaar.
Vanwege het verstrijken van haar termijn van commissielid mw. ir. Carla de Kovel, ontstaat per
1 januari 2020 een vacature in de commissie ruimtelijke kwaliteit van de BAR-organisatie. Na
overleg met de gemeente stelt Dorp, Stad en Land u voor om per 1 januari 2020 als
onafhankelijke en deskundige commissielid te benoemen voor een periode van drie jaar tot 1
januari 2023, mw. Maartje Franse MArch. Haar cv treft u hierbij aan.
De ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
komt ook tot uiting in de werkwijze en samenstelling van de commissie ruimtelijke kwaliteit.
In uw verordening is opgenomen dat de commissie dient te bestaan uit drie personen. Wij
stellen u dan ook voor om per 1 januari 2020 als onafhankelijke en deskundige commissieleden
te herbenoemen voor een periode van drie jaar tot 1 januari 2023, dhr. ir. Gijs Tegelberg en dhr.
ir. René Heijne. Zowel mw. Franse, dhr. Heijne als dhr. Tegelberg worden door ons ook
voorgesteld als commissielid voor de beide andere gemeenten.
Volledigheidshalve is de samenstelling van de commissie per 1 januari 2020 als volgt:
Dhr. ir. H.P. (Rene) Heijne
Dhr. ir. G.K. (Gijs) Tegelberg
Mw. M.M. (Maartje) Franse MArch
Zoals u van ons gewend bent, zal Dorp, Stad en Land zorgen voor een zo flexibel mogelijke
overgang.
Wij stellen u voor om met bovenstaande mutatie akkoord te gaan.
Te zijner tijd ontvangen wij graag een afschrift van het raadsbesluit ter zake.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Voor nadere vragen kunt u
contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groeten,

ir. Ton Jansen,
directeur

