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Context 
De erfgoedcommissie heeft als taak burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen 
beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet, de erfgoedverordening 
van de gemeente Haarlemmermeer, het te voeren erfgoedbeleid en de besteding van de 
gelden voor monumentenzorg. 
De leden van de erfgoedcommissie worden benoemd voor een zittingsperiode van maximaal 
vier jaar. De leden zijn slechts benoembaar voor twee achtereenvolgende zittingsperioden. 
Na een tweede zittingsperiode moet een termijn van twee jaar verstrijken voor zij weer 
kunnen worden benoemd voor nog een zittingsperiode. De erfgoedcommissie functioneert 
goed. 
Ten behoeve van de erfgoedcommissie is er een rooster van aftreden opgesteld waarmee 
de raad heeft ingestemd. Dit rooster is nu aan de orde. Dhr. C. Struycken, lid van de 
commissie, heeft aangegeven zijn werkzaamheden voor de commissie na de eerste 
zittingsperiode voort te willen zetten. Hij dient hiertoe herbenoemd te worden. Dhr. Struycken 
is bouwkundige en vervult binnen de erfgoedcommissie de rol van deskundige op het gebied 
van restauratietechnieken. 
Dit voorstel is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de erfgoedcommissie. Het is 
conform het Erfgoedcommissiereglement van de gemeente Haarlemmermeer 201 1 de 
bevoegdheid van ons college de erfgoedcommissie samen te stellen. 

Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 
1. de heer C. Struycken te herbenoemen voor de periode 1 juni 2012 tot 1 juni 2016; 
2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
namens dezen, 
de portefeuillehouder 



Dhr. C. Struycken 
Wallenbergstraat 101 
2131 TT Hoofddorp 
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21 30 AG Hoofddorp 

Bezoekadres: 

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp 
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Verzenddatum 

Geachte heer Struycken, 

Hierbij delen wij mede dat wij u hebben herbenoemd tot lid van de erfgoedcommissie voor 
de periode l juni 2012 tot 1 juni 2016. 

Wij zijn u erkentelijk voor uw bereidheid om u in te zetten voor de lokale erfgoedzorg en 
wensen u succes toe met het commissiewerk. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeen 
de secretaris, 


