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Op grond van artikel 12b, lid 4 van de Woningwet kunnen leden van de
welstands-commissie maximaal drie jaar zitting hebben in de commissie en daarna nog
voor maximaal drie jaar worden herbenoemd. Vorig jaar is de voorzitter tussentijds
vertrokken en heeft de commissie haar werk voortgezet met vijf leden. Naar aanleiding
van dat vertrek is destijds besloten om het aantal leden van de commissie niet opnieuw
naar zes te brengen, maar voortaan met vijf leden verder te gaan. Thans zijn de volgende
drie rollen vacant: burgerlid, bouwhistoricus en voorzitter. Voorgesteld wordt een van de
reeds zittende leden te benoemen als voorzitter en het burgerlid en de bouwhistoricus te
vervangen door leden met dezelfde deskundigheid. Deze zijn via een sollicitatieprocedure
geselecteerd. Voor de functie van burgerlid waren 51 belangstellingen! Wij hebben
geheimhouding opgelegd ten aanzien van de bijlage inzake de introductie van de nieuw
te benoemen commissieleden, omdat hierin gegevens zijn opgenomen waarvan het
belang van openbaarmaking niet opweegt tegen eerbieding van de persoonlijke
levenssfeer van die nieuwe leden. Het betreft immers persoonsgegevens van deze leden.
Uw raad wordt gevraagd deze geheimhouding te bekrachtigen.
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In vergadering
Besluit

Gemeenteraad - dinsdag 9 mei 2017 14:00
De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaringen van fracties PvdA en Meijer.

In vergadering
Besluit

Fysieke Leefomgeving - dinsdag 18 april 2017 17:30
De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar de
hamerraad van 9 mei 2017.
Naar aanleiding van het raadsvoorstel merkt BvD op dat zich 51 kandidaten hebben

gemeld voor de vacature van burgerlid. Graag wil de partij helderheid hebben of het in
het kader van burgerparticipatie niet mogelijk is om een tweede burgerlid toe te laten. De
griffie gaat dit na. Eveneens naar aanleiding van het raadsvoorstel wil PvdA weten
waarom op een onderdeel van het voorstel geheimhouding wordt opgelegd. Het is een
openbare functie, maar de achtergrond van deze personen mag niet openbaar worden
gemaakt. De griffie gaat dit na.

