Raadsvoorstel
Raadsvergadering d.d.

: 31 januari 2017

Agendapunt

:8

Portefeuillehouder

: dhr. K.P. Berghuis

Onderwerp

: Benoeming leden Welstandscommisse Libau

B&W besluit d.d.

: 20 december 2016

Leens, 17 januari 2017
Aan de raad.
Inleiding
Volgens de Woningwet worden de leden van de welstandscommissie door de gemeenteraad benoemd.
De periode van benoeming is ten hoogste drie jaar. Een herbenoeming van nogmaals ten hoogste drie
jaar is eenmaal mogelijk. De maximale zittingsduur is dus zes jaar.
De vorige (her)benoemingen van voorzitter(s) en leden van de Welstandscommissie Libau zijn
ingegaan per 1 januari 2014. Per 1 januari 2017 dienen dus benoemingen en herbenoemingen plaats te
vinden. De (her)benoeming vindt plaats voor de maximale duur van drie jaar.
Libau draagt ter herbenoeming voor:
- de heer F.H. (Koos) Wiersma als voorzitter;
- de heer T. (Titus) Mars (architect) als lid.
Voor een eerste zittingsperiode worden ter benoeming voorgedragen:
- de heer A. (Ard) van der Tuuk (burgemeester Grootegast) als voorzitter;
- de heer D. (Doeke) van Wieren (architect) als lid;
- de heer A. (Allart) Vogelzang (architect) als lid;
- de heer P. (Piet) Ziel (landschapsarchitect / stedenbouwkundige) als lid;
- mevrouw S. (Sascha) Schram (stedenbouwkundige) als lid
- de heer M. (Mark) Hendriks (secretaris / architect) als lid.
Omdat de Welstandscommissie voor de BMWE-gemeenten hetzelfde is samengesteld, is de
verwachting dat deze commissie ook na instelling van de nieuwe gemeente voor deze gemeente door
kan functioneren. Als dat niet zo is, dan zal er tussentijds een nieuwe Welstandscommissie moeten
worden samengesteld. Met die aantekening kan de voordracht worden overgenomen.
Voorstel
Met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 in de Welstandscommissie Libau (her) te benoemen te
hiervoor onder ‘Inleiding’ genoemde personen.
Beoogd effect
Voldoen aan de bepalingen in de Woningwet met betrekking tot de (her)benoeming van de
voorzitter(s) en leden van de Welstandscommissie.

Uitvoering
Kosten
Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden.
Communicatie
De welstandscommissie zal schriftelijk worden geïnformeerd over het benoemingsbesluit
Evaluatie
Er vindt geen evaluatie plaats.
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