
Punt 12. : (Her)benoeming van de 
voorzitter, de leden, de 
rayonarchitect en hun 
plaatsvervangers van de 
welstandscommissie. 

Gemeente 
Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
De vereniging "Het Oversticht" adviseert de gemeente over welstand. Het Oversticht heeft een 
voordracht gedaan voor de bemensing van de welstandscommissie en de monumentencommissie 
voor de periode 2012 tot en met 2014. 
Reglementair is vastgelegd dat leden in de welstandscommissie ten hoogste voor een termijn van 
drie jaar worden benoemd. Daarna kunnen ze nog éénmaal worden herbenoemd, wederom voor 
een periode van ten hoogste driejaar. Het voorstel van "Het Oversticht" is zodanig opgebouwd 
dat voor geen van de beoogde leden in de komende periode de voor hen geldende de maximale 
termijn van 6 jaar wordt overschreden. Wij stellen u voor om in te stemmen met het voorstel van 
Het Oversticht. 

Aanleiding: 
U benoemt de leden van de welstandscommissie. De voorzitter of een ander lid wordt voor een 
periode van ten hoogste drie jaar benoemd. 
Het college benoemt de leden van de monumentencommissie. 
Per 31 december 2011 verstrijkt de huidige benoemingsperiode. 
Op voordracht van ons college hebt u er mee ingestemd de vereniging "Het Oversticht" te Zwolle 
aan te wijzen als deskundig orgaan voor de advisering over welstand en monumenten. Het 
Oversticht heeft een voordracht gedaan voor de bemensing van de welstandscommissie en de 
monumentencommissie voor de periode 2012 t/m 2014. 

Doelstelling: 
Wederom te voorzien in een welstandscommissie met voorzitter, leden, een rayonarchitect en 
plaatsvervangers. 

Oplossing: 
Het Oversticht heeft een benoemingsvoorste! opgesteld, waarbij in de eerste kolom de functie en 
de naam van de leden van de huidige welstandscommissie staan vermeld (benoemd tot 1 januari 
2012) en in de laatste kolom de naam van de beoogde leden per 1 januari 2012: 

Voorzitter: 
plv. Voorzitter: 
gewone leden: 

landschapsdeskundige: 
secretaris: 

ir. V.W. Piscaer wordt 
mr. J.C. van Hasselt wordt 
G. Postma wordt 
ir. A. Jekel wordt 
G.J.H. Zwerus wordt 
ir. M.J.G. Bazen-Haverkort wordt 
ir. M.E.H. Spreen wordt 
ir. H.F.A. Dekkers wordt 
ir. M. ten Hove-van den H. wordt 
ing. J.H.K. Luchies wordt 
ir. T.G. Kemperman 

ir. V.W. Piscaer 
mevrouw M.M.L. de Waal 
D. van As 
G.H.M, de Witte 
G.J.H. Zwerus 
G. Postma 
ir. M.E.H. Spreen 
ir. H.F.A. Dekkers 
ir. M. tens-Hove-van den Heuvel 
ing. J.H.K. Luchies^ 

ir. E.H.G. Nijhuis 
Voor mevrouw ir. M. ten Hove-van den Heuvel geldt, dat de benoemingstermijn eindigt op 1 
januari 2013. 
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De CV's van alle eerder benoemde leden zijn in het verleden al ontvangen, beoordeeld en akkoord 
bevonden. De CV's van de beoogde nieuwe leden, inclusief de beoogde voorzitter, zijn nu door 
Het Oversticht aan het voorstel als bijlage toegevoegd. Daaruit blijkt dat een gedegen 
opleiding/ervaring is genoten op één of meer gebieden van Ruimtelijke Ordening, Recht, 
Bouwkunde en Bouwkunst. Tevens hebben de (plaatsvervangend) voorzitters ervaring als 
technisch voorzitter. Hiermee is voor de komende periode van 1 januari 2012 tot 1 januari 2015 
een welstandscommissie samengesteld die kan bogen op een brede deskundigheid. 
Een nieuwe benoemingstermijn van 3 jaar achten wij op dit moment aanvaardbaar. Voor 1 januari 
2015 zullen we dan opnieuw moeten besluiten tot een eventuele (her)benoeming van de 
welstandscommissie voor een volgende periode. 
Overigens loopt ook de evaluatie van de welstandsnota. Hierover zal in de eerste helft van 2012 
besluitvorming plaatsvinden. Dit is niet van invloed op voorliggend voorstel. 

Effecten: 
De continuïteit in de advisering over welstand wordt gewaarborgd. 

Planning: 
n.v.t. 

Voorstel: 
Overgaan tot benoeming van de voorzitter, de leden, de rayonarchitect en hun plaatsvervangers 
van de welstandscommissie (ir. V.W. Piscaer, mevrouw M.M.L. de Waal, D. van As, G.H.M, de 
Witte, G.J.H. Zwerus, G. Postma, ir. H.F.A. Dekkers, ir. M. ten Hove-van den Heuvel en ing. 
J.H.K. Luchies) voor de periode van 1 januari 2012 tot 1 januari 2015 (voor mevrouw ir. M. ten 
Hove-van den Heuvel tot 1 januari 2013) om daarmee in een welstandscommissie te voorzien. 

Nijverdal, 1 november 2011 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De loco-searetaris. 

—HTëTM. Zwijnenberg, 

"de burgemee^ 

mevr. A.H.Raven BA, 

Advies commissie(s): 
De commissie Grondgebied stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad. 

Nr. 111NT02027 

Aldus besloten. 

De raad van Hellendoorn, 

Nijverdal, 13 december 2011 

De griffier, 

L3~iJ^Wr*^ 
:~> 

Raadsvoostel benoeming leden welstandscommissie.doc 


