
Punt O : Voordracht benoeming voorzitter U6ITI66nt6 
en plaatsvervangend voorzitter U/\||*%i<irl*iÄM*i 
van de welstandscommissie. ilcllGliQOOin 

Aan de raad 

Samenvatting: 
Door wisseling binnen andere door "Het Oversticht" gefaciliteerde commissies, is het voorde huidige 
voorzitter de heer Van Hasselt van onze welstandscommissie niet mogelijk het voorzitterschap te 
continueren. Wij stellen voor daarom met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 de 
plaatsvervangend voorzitter de heer Piscaer te benoemen als voorzitter en de huidige voorzitter, de 
heer Van Hasselt, als plaatsvervangend voorzitter. 

Opdracht: 
Voldoen aan het wettelijk voorschrift van artikel 1 van de Woningwet, waaruit blijkt dat de 
welstandscommissie door de raad moet worden benoemd. 

Aanleiding: 
De brief van 14 februari 2011 van "Het Oversticht", ontvangen op 15 februari 2011 en bekend onder 
nummer 111NK01577, met het voorstel om de heer ir. V.W. Piscaer met terugwerkende kracht tot 1 
januari 2011 te benoemen tot voorzitter van onze welstandscommissie en per gelijke datum de heer 
mr. J.C. van Hasselt, die per 1 januari 2009 als zodanig is benoemd, te benoemen als 
plaatsvervangend voorzitter van onze welstandscommissie. 

Doelstelling: 
Met de voorgestelde benoemingen te blijven voorzien in onze welstandscommissie. 

Mogelijke oplossingen: • 
Er bestaat geen aanleiding om af te wijken van de oplossing die "Het Oversticht" voorstelt. 

Voorgestelde oplossingen: 
De huidige voorzitter, de heer mr. J.C. van Hasselt, kan deze taak, door organisatorische wijzigingen 
binnen "Het Oversticht", per 1 januari 2011 niet meer vervullen. "Het Oversticht" heeft voorgesteld de 
heer ir. V.W. Piscaer, die eerder als plaatsvervangend voorzitter is benoemd, met terugwerkende 
kracht tot 1 januari 2011 als voorzitter te benoemen. De heer Van Hasselt wordt vervolgens per gelijke 
datum als plaatsvervangend voorzitter benoemd. 
De CV's van beide personen zijn eerder aangeleverd en aanvaard. Er zijn daarom momenteel ook 
geen argumenten aan te voeren waarom niet tot de voorgestelde benoeming zou kunnen worden 
besloten. 

Communicatie: 
Deze benoeming zal, na besluit daartoe, bekend worden gemaakt in het Hellendoorn Journaal, 
alsmede aan "Het Oversticht". 

Effecten meten: 
De continuïteit in de advisering over welstand wordt gewaarborgd en jaarlijks wordt door de 
welstandscommissie een verslag voorgelegd van de door haar verrichte werkzaamheden. 

Planning: 
De voorzitter en de leden van de welstandscommissie worden benoemd voor een periode van ten 
hoogste drie jaar en zij kunnen éénmaal voor een nieuwe periode van drie jaar worden herbenoemd. 
De meeste leden van onze welstandscommissie zijn per 1 januari 2009 (her)benoemd, zodat voor 1 
januari 2012 nieuwe benoemingen nodig zijn. 
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Concept Besluit: 
De heer ir. V.W. Piscaer wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 benoemd tot voorzitter 
van onze welstandscommissie en per gelijke datum wordt de heer mr. J.C. van Hasselt, die per 1 
januari 2009 als zodanig is benoemd, benoemen als plaatsvervangend voorzitter van onze 
welstandscommissie. 

Nijverdal, 22 maart 2011 

Burgemeesteren Wethouders van Hellendoorn, 

de locq^ecretaris, /""""Nde burgemeester, 

H.G.M. Zwijnenberg, J.G.Kristen 

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

Nr. 11INT00567 

Aldus besloten, 

Nijverdal, 24 mei 2011 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier, de voorzitter, 

Ls&r^r-


