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1. Samenvatting
Wat willen we bereiken?
Op grond van de Bouwverordening 2013 is de advisering over redelijke eisen van welstand
opgedragen aan Stichting Welstandszorg Noord-Holland. In de Bouwverordening is
opgenomen dat de welstandscommissie uit een voorzitter en twee leden bestaat en dat de
Stichting personen uit haar midden voordraagt als lid van de commissie. Per 1 april 2014 zijn
de benoemingstermijnen van de voorzitter en een lid verstreken. Per 1 juni 2014 is de
termijn van het (gemandateerde) lid van de welstandscommissie verlopen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Op 15 juli 2013 is de nieuwe welstandsnota van kracht geworden en de huidige werkwijze
functioneert goed.
Door vaststelling van dit raadsvoorstel wordt de heer O. Vlaanderen herbenoemd als
voorzitter van de welstandscommissie. De heer B. Gribling wordt herbenoemd als lid en
mevrouw A. Vermeulen als (gemandateerd) lid van de welstandscommissie. De
herbenoeming is voor een periode van drie jaar. Met betrekking tot de voortgang zal de
portefeuillehouder Vergunningen (halfjaarlijks overleg hebben met de welstandscommissie.
Wat mag het kosten?
Er zijn geen financiële consequenties aan dit besluit verbonden.
Wie is daarvoor verantwoordelijk?
De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de benoeming van de leden van de
welstandscommissie.
Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
leder jaar zal de gemeenteraad, conform de Woningwet, geïnformeerd worden over de wijze
waarop het college de Welstandsnota heeft toegepast.
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2. Voorstel
Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om:
1. de heer O. Vlaanderen te herbenoemen als voorzitter van de welstandscommissie tot
1 april 2017;
2. de heer B. Gribling te herbenoemen als lid van de welstandscommissie tot 1 april 2017;
3. mevrouw A. Vermeulen te herbenoemen als (gemandateerd) lid van de
welstandscommissie tot 1 juni 2017.

3. Ondertekening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,
de bdurffemeester.
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