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Datum voorstel

Commissie:

13 maart 2018 Portefeuillehouder: Zeeman

17 april2018 Gemeenteraad 17 april2018

Samenvatting:
ln het Reglement van Orde Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit in de gemeente

Beemster is onder andere de benoeming en zittingsduur van leden van de adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit (hierna: adviescommissie) vastgelegd.
De leden worden op voordracht van het college door de gemeenteraad voor een periode van
3 jaar benoemd, eenmalig te verlengen met een periode van drie jaar.

De adviesorganisatie Mooi Moord Holland, adviseurs omgevingskwaliteit (hierna:

adviesorganisatie Mooi Noord Holland) heeft het college voorstellen gedaan voor
(her)benoemingen en ontslag. Deze voorstellen zijn door het college overgenomen.
Naar aanleiding hiervan stelt het college de raad voor om de volgende personen te
(her)benoemen:
- de heer ir. B. Ewals als lid van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit;
- mevrouw ir. W. van Duijn als lid van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit;
- de heer ing. M. Heijmans als lid van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit;
en
- het zittende lid van de adviescommissie, mevrouw ir. M. Reitsma, ontslag te verlenen uit

de functie en haar middels bijgevoegd schrijven te bedanken voor de inzet en deskundige
inbreng gedurende de zittingsperiode.

Ondenrerp:
Ontslag en benoeming leden adviescommissie op grond van het reglement van orde
Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit in de gemeente Beemster.



Registratienummen 1 420619
Ondenrerp: Ontslag en benoeming op grond van het reglement van orde Adviescommissie
voor Ruimtelijke Kwaliteit in de gemeente Beemster.

Middenbeemster, 13 maart 2018

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:

Op grond van artikel 8 en 9 van het reglement van Orde Adviescommissie voor Ruimtelijke

Kwaliteit (hierna: reglement van orde), dienen de leden van de adviescommissie op

voordracht van het college ter benoeming worden voorgedragen aan de gemeenteraad.

De benoeming is voor een periode van drie jaar eenmalig te verlengen met drie jaar.

Gekwalificeerde kandidaten worden door de adviesorganisatie Mooi Noord Holland bij het

college aanbevolen.
De zittingstermijn van mevrouw ir. M. Reitsma, lid van de bestaande adviescommissie, is op

1 januari 2018 geëindigd. Aan mevrouw Reitsma dient derhalve ontslag te worden verleend

uit de functie.
De zittingstermijn van mevrouw ir. W. van Duijn en de heer ing. M. Heijmans is met ingang

van 1 september 2017 respectievelijk 1 januari 2018 geëindigd. De werkzaamheden van
genoemde leden zijn naar volle tevredenheid uitgevoerd. Beiden staan positief tegenover een

herbenoeming in de functie en zijn op grond van het reglement van orde herbenoembaar.

Daarnaast dient ter completering van de adviescommissie een nieuw lid ter benoeming te

worden voorgedragen. De adviesorganisatie Mooi Noord Holland heeft hiervoor de heer

ir. B. Ewals voorgedragen. De heer Ewals zal tevens als voorzitter van de adviescommissie

fungeren.
De (her)benoeming van genoemde kandidaten wordt door het college ondersteund.

Oplossingsrichti ngen :

Gelet op het verstrijken van de zittingstermijn van de adviescommissie kan met ingang

1 januari 2018 ontslag worden verleend aan mevrouw ir. M. Reitsma. Daarnaast kunnen

mevrouw ir. W. van Duijn en de heer ing. M. Heijmans met ingang van 1 september 2017

respectievelijk 1 januari 2018 worden herbenoemd als lid van de adviescommissie. Ter
completering van de adviescommissie kan het kandidaat-lid de heer ir. B. Ewals met ingang

van 1 januari2018 worden benoemd.

Meetbare doelstelli ngen :

Relevante plannen worden voorgelegd aan de adviescommissie en getoetst aan de
gemeentelijke omgevingsnota. Hiermee is de kwaliteit van de stedelijke (her)ontwikkeling

geborgd.

Financiële conseguenties/risico's :

De kosten die gemaakt worden voor het laten toetsen van plannen in de adviescommissie
worden gefinancierd uit de leges voor omgevingsvergunningen. Deze situatie is niet gewijzigd

ten opzichte van de bestaande situatie en leidt niet tot extra financiële consequenties.
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Onderwerp: Ontslag en benoeming op grond van het reglement van orde Adviescommissie
voor Ruimtelijke Kwaliteit in de gemeente Beemster.

Gommunicatie:

Na ontslag en benoeming van de commissieleden door de gemeenteraad wordt
adviesorganisatie Mooi Noord Holland hiervan in kennis gesteld.

Voorstel:

1. Mevrouw ir. M. Reitsma met ingang van 1januari2018 ontslag te verlenen als lid van de

Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en middels bijgevoegd schrijven waardering

uit te spreken voor haar inzet en deskundige inbreng gedurende de zittingsperiode in de

adviescommissie.
2. De heer ir. B. Ewals met ingang van 1 januari 2018, voor een termijn van drie jaar te

benoemen als lid van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit.
3. Mevrouw ir. W. van Duijn met ingang van 1 september 2017, voor een tweede termijn van

drie jaar te benoemen als lid van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit.

4. De heer ing. M. Heijmans met ingang van 1 januari 2018, voor een tweede termijn van

drie jaar te benoemen als lid van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit.

burgemeester en wetho van Beemster,

U
A.J.M. n Beek P. van
burgemeester secretaris

Bijlagen:
- raadsbesluit
- voorstellen adviesorganisatie Mooi Noord Holland
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Ondenruerp: Ontslag en benoeming op grond van het reglement van orde op de
welstandcommissie voor de gemeente Beemster

De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2018,

met inachtneming van het Reglement van Orde Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit in

de gemeente Beemster,

BESLUIT

1. Mevrouw ir. M. Reitsma met ingang van 1 januari 2018 ontslag te verlenen als lid van de

adviescommissie en middels bijgevoegd schrijven waardering uit te spreken voor haar

inzet en deskundige inbreng gedurende de zittingsperiode in de commissie.

2. De heer ir. B. Ewals met ingang van 1 januari 2018, voor een termijn van drie jaar te
benoemen als lid van de adviescommissie.

3. Mevrouw ir. W. van Duijn met ingang van 1 september 2017, voor een tweede termijn van

drie jaar te benoemen als lid van de adviescommissie.
4. De heer ing. M. Heijmans met ingang van 1 januari 2018, voor een tweede termijn van

drie jaar te benoemen als lid van de adviescommissie.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 17 april2018

A.J.M. van Beek
voozitter

M. Timmerman
griffier


