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Geadviseerd besluit
1. De heer H.P. Heijne opnieuw tot voorzitter, de heer G.K. Tegelberg opnieuw als lid en mevrouw 
M.M. Franse als nieuw lid van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit te benoemen.
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Raadsvoorstel
Inleiding
De gemeente Ridderkerk heeft de advisering over redelijke eisen van welstand opgedragen aan de 
commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de Stichting Dorp, Stad en Land. 

Vanwege het verstrijken van de twee termijnen van het commissielid mevrouw de Kovel ontstond per 
1 januari 2020 een vacature in de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De stichting Dorp, Stad en Land 
draagt mevrouw Franse voor als nieuw lid. Deze formele voordracht hebben wij in februari ontvangen.

Daarnaast wordt voorgesteld de heren Heijne en Tegelberg opnieuw te benoemen als leden van de 
commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De heer Heijne opnieuw in zijn rol als voorzitter.

In de bouwverordening, artikel 9.2, is opgenomen dat de commissie ruimtelijke kwaliteit bestaat uit ten 
minste twee leden en dat er slechts adviezen uitgebracht kan worden indien ten minste twee leden 
aanwezig zijn. Door het benoemen van drie leden kunnen er altijd twee leden aanwezig zijn.

De curricula vitae van mevrouw Franse, de heer Heijne en de heer Tegelberg liggen ter inzage 
beschikbaar voor uw gemeenteraad bij de griffie. Dit in het kader van de AVG.

Beoogd effect
Te voorzien in een onafhankelijke uitoefening van het welstandstoezicht, waarbij een goede 
kwalitatieve werkwijze gewaarborgd blijft.

Relatie met beleidskaders
N.v.t.

Argumenten
 1.1 Voldoende leden in de commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Overleg gevoerd met
n.v.t.

Kanttekeningen
Binnen de periode 2020-2023, de termijn voor de leden van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit, zal 
ook de Omgevingswet zijn intrede doen. Dit zal mogelijk leiden tot een andere opzet van de advisering 
ten aanzien van welstand. Hierover zult u de komende periode worden geïnformeerd.

Uitvoering/vervolgstappen
N.v.t.

Evaluatie/monitoring
N.v.t.

Financiën
N.v.t.

Juridische zaken
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Na besluitvorming vindt publicatie plaats.
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Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Mutatie vaste leden commissie ruimtelijke kwaliteit  

 



4/4

CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
2 juli 2020

Zaaknummer:
148698

Onderwerp:
Benoeming leden commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit per 1 januari 
2020

Commissie samen wonen
18 juni 2020

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 26 mei 2020,

gelet op 

Artikel 1 van de Woningwet

BESLUIT:

1. De heer H.P. Heijne opnieuw tot voorzitter, de heer G.K. Tegelberg opnieuw als lid en mevrouw 
M.M. Franse als nieuw lid van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit te benoemen.


