
MOTIE (her)benoeming leden Welstands- en Monumentencommissie 

Corsanummer:     

Van:  GroenLinks, …………..  
Aan:  De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 

Onderwerp: Raadsvoorstel 2021000693 

De raad, in openbare vergadering bijeen op 11 maart 2021, 

 

Overwegend dat:  

 

1. Door onachtzaamheid van de Welstands- en Monumentencommissie èn het college te laat een 

voordracht voor (her)benoeming (nieuwe) leden van de Welstands- en Monumentencommissie 

is voorbereid en dat daarmee in feite maandenlang een niet-legale commissie heeft 

geadviseerd; 

2. Herstel door het College aanvankelijk niet goed is overdacht:  

- door aan de raad “uitstel van aftreden voor te stellen (uitstel zou  strijdig zijn met wet- en 

regelgeving), 

- door ten onrechte aan te nemen dat de raad bij invoering van de Omgevingswet niet verder wil 

met een soortgelijke commissie (al dan niet met herbenoeming van leden van de huidige 

commissie);  

3. Het college nu voorstelt om twee nieuwe leden te benoemen en met terugwerkende kracht de 

voorzitter te herbenoemen en tevens stelt dat de commissie “na (her)benoeming alle adviezen” 

zal “(her)bevestigen die zij vanaf 1 juni 2020 heeft uitgebracht”, terwijl de correcte formulering 

dient te zijn dat het College aan de commissie in de nieuwe samenstelling zal verzoeken om alle 

vanaf 1 juni 2020 uitgebrachte, opnieuw te beoordelen {en zo mogelijk te (her)bevestigen}. De 

commissie dient immers onafhankelijk te adviseren! Dat ‘herbeoordelen’ kan betrekkelijk snel, 

op basis van de bestaande dossiers en indien de voorzitter wordt herbenoemd.  

4. De maximale termijn voor de commissieleden niet duidelijk is omschreven in de Welstandsnota 

2013 (daarin staat dat leden worden benoemd voor “voor een periode van onbepaalde tijd”; 
5. Overigens de naam van de commissie niet “Welstandscommissie” is, maar (al meerdere jaren): 

‘Welstands- en Monumentencommissie’ (of ‘adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en 

Monumenten’).  
 

Spreekt uit dat de Collegevoorbereiding  rond de herbenoeming van de leden voor de Welstands- en 

Monumentencommissie onder de maat is geweest en  

 

Verzoekt het College 

1. Vooruitlopend op een uitgebreidere herziening van de Welstandsnota 2013, in deze nota op te 

nemen dat met de ‘Welstandscommissie’ wordt bedoeld: de ‘Welstands- en 

Monumentencommissie’ en dat de leden van deze commissie worden benoemd voor een 

periode van maximaal drie jaar, met een mogelijkheid tot herbenoeming voor nog eens drie jaar 

(conform artikel 12b lid 4 Woningwet); 

2. Aan de Welstands- en Monumentencommissie te verzoeken opnieuw te adviseren over de vanaf 

1 juni 2020 uitgebrachte adviezen.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ingediend door   GroenLinks        R.W. Kruijswijk      


