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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  
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Motie VREEMD…. : publicatie B&W-besluiten 

Corsanummer:     
Van:  Liberaal Bloemendaal 
Aan:  De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 
Onderwerp: Motie n.a.v. het voornemen om de e-mailservice B&W-besluiten af te schaffen 

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 11 maart 2021; 

Constaterende dat: 
- het College van B&W voornemens is om vanaf 1 februari 2021 te stoppen met “de 
gemeentelijke e-mailservice over de besluitenlijst” en de inwoners en raadsleden verwijst 
naar de e-mailservice van www.overheid.nl of de app  ‘Omgevingsalert’;  
- het zoeken op  www.overheid naar “B&W-besluiten” (“gehele gemeente”) of bij “gemeente 
Bloemendaal” (nu) geen resultaat oplevert en de e-mail-service (nu) alleen kan aangevraagd 
worden voor brede categorieën gemeentepublicaties zoals “voorlichting”, “bestemmings-
plannen” en “voorschriften en beleid”;  
- het College steeds verder de informatievoorziening beperkt vanuit  het principe “digitaal 
waar het kan, persoonlijk/niet digitaal waar het moet”; maar dat wel in de raad van 18 april 
2019 unaniem een motie is aangenomen waarin het college is verzocht “In 2020 de wijze van 
de gemeentelijke bekendmakingen te evalueren en aan de Gemeenteraad voor te leggen ter 
besluitvorming”; 

Van mening zijnde dat: 
- het stoppen met de e-mailservice B&W-besluiten een beperking van service aan inwoners 
zou betekenen; 
- de collegebesluiten soms zo kort/cryptisch zijn geformuleerd dat (zelfs) een raadslid uit de 
tekst niet kan afleiden waar het over gaat; 
- deze beperkingen niet passen bij een moderne transparante overheid; 

Verzoekt het College: 
- Om terug te komen op haar voornemen om de e-mail service voor B&W-besluitenlijsten te 
stoppen; 
- Om de B&W-besluiten gemakkelijk vindbaar te houden op de gemeentelijke website en pas 
te verwijzen naar overheid.nl als het zoeken naar B&W-besluiten op deze site gemakkelijk 
wordt;  
- Om een B&W-besluit altijd zo te formuleren dat duidelijk is welk onderwerp dit betreft; 

Liberaal Bloemendaal   
L.J.L. Heukels  

----------------------------- 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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