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Aan de gemeenteraad,

Onderwerp
Benoeming leden welstandscommissie Libau voor het jaar 2017/2018/2019
Voorgestelde besluit
de samenstelling van de welstandscommissie vast te stellen, overeenkomstig de
voordracht van Libau d.d. 6 december 2016 en op grond van de Woningwet
artikel 1.
Een nieuw te bouwen en bestaand bouwwerk, niet zijnde een seizoensgebonden
of tijdelijk bouwwerk, mag niet in strijd zijn met redelijke eisen van welstand.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12a van de Woningwet heeft de
Gemeente Winsum een welstandsnota vastgesteld. Nog te bouwen en bestaande
bouwwerken die moeten voldoen aan de vastgestelde welstandscriteria worden
ter advisering voorgelegd aan de welstandscommissie.
In artikel 1 van de Woningwet is bepaald dat de gemeenteraad een
onafhankelijke commissie benoemt die met betrekking tot het welstandsbeleid
advies uitbrengt aan het college van burgemeester en wethouders. Enkele leden
van de commissie moeten gelet op de genoemde maximale termijnen in artikel
12b lid 4 van de Woningwet worden herbenoemd. Daarnaast worden zes nieuwe
leden benoemd.
Met ingang van 1 januari 2019 zal de Gemeente Winsum door herindeling
opgaan in een nieuwe gemeente. Omdat de huidige gemeente dan niet meer
bestaat, zal de welstandscommissie voor de Gemeente Winsum automatisch
worden opgeheven. De nieuw gevormde gemeente moet met ingang van die
datum een nieuwe welstandscommissie benoemen.
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Relatie met
Woningwet artikel 1 en artikel 12b lid 4
Bijlagen
- Brief van Libau d.d. 6 december 2016 met onderwerp
'Welstandsadvisering 2017, tarieven en benoeming leden';
- Artikel 1 en afdeling 3 Woningwet;

Burgemeester en wethouders van Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester

drs. R.J. Bolt, secretaris
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De raad van de gemeente Winsum;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.;
gelet op het bepaalde in artikel 1 van de Woningwet:

besluit:
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017:
de volgende leden te herbenoemen van een periode van drie jaar:
De heer F.H. Wiersma, voorzitter
De heer T. Mars, architect lid
de volgende leden te benoemen voor een periode van drie jaar:
De heer A. van der Tuuk, voorzitter
De heer D. van Wieren, architect lid
De heer A. Vogelzang, architect lid
De heer P. Ziel, landschapsarchitect/stedenbouwkundige lid
Mevrouw S. Schram, stedenbouwkundige lid
De heer M. Hendriks, secretaris/architect
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 7 februari 2017.
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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