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Benoeming burgerlid

Publiekssamenvatting
De plaats van het burgerlid in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) is vacant gekomen na verloop 
van de maximale aanstellingstermijn. Hiervoor heeft werving en selectie plaatsgevonden met een 
selectiecommissie van raadsleden. Voorgesteld wordt om de in het raadsbesluit voorgedragen 
kandidaat te benoemen. De gemeenteraad dient haar te benoemen conform de Woningwet en de 
Bouwverordening gemeente Schagen.

Voorgesteld besluit
De voorgestelde kandidaat met ingang van het raadsbesluit voor anderhalf jaar (juni 2021), inclusief 
een eerste tijdelijke benoeming van 3 maanden, te benoemen als lid van de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit Schagen.

Aanleiding
In de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) is de plaats van het burgerlid vacant gekomen na verloop 
van de maximale aanstellingstermijn. Hiervoor heeft werving en selectie plaatsgevonden. Voorgesteld 
wordt om de kandidaat zoals genoemd in het raadsbesluit te benoemen.

Belang
Met het benoemen van het voorgestelde burgerlid is de bezetting van de CRK weer compleet.

Centrale vraag
Instemmen met de benoeming van de voorgestelde kandidaat als lid Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Beoogd maatschappelijk resultaat
Het te bereiken maatschappelijke resultaat meer draagvlak, transparante en lokaal geïnspireerde 
adviezen van de CRK. Het uiteindelijke doel is het behoud en verbeteren van de kwaliteit van de 
fysieke leefomgeving.

Kader
Bij de instelling van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (Raadsbesluit 3 januari 2013) is besloten om 
deze samen te stellen met een te benoemen burgerlid. In de Woningwet is bepaald dat de 
gemeenteraad dan bevoegd is om een onafhankelijke (welstands)commissie aan te stellen. De 
Stichting Mooi Noord-Holland verzorgt de coördinatie en commissieleden vanuit de disciplines 
stedenbouw en architectuur. De gemeenteraad dient het burgerlid te benoemen conform de 
Woningwet en de Bouwverordening gemeente Schagen.
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Argumentatie
» Werving en selectie is volledig uitgevoerd met en door een afvaardiging van drie raadsleden 

van verschillende partijen vanuit de raad.
» De in het raadsbesluit genoemde kandidaat is voorgedragen na een openbare

sollicitatieprocedure, selectie en sollicitatiegesprekken. Haar achtergrond en interesses sluiten het 
best aan op het opgestelde profiel. Dat wil zeggen dat er voldoende interesse in ruimtelijke 
projecten is, ze zich een goed beeld kan vormen van planvorming, gevoel heeft voor 
bestuurlijk/maatschappelijke verhoudingen, helder en overtuigend communiceert en als burger 
een toegevoegde waarde heeft voor de beeldvorming en advisering vanuit deze commissie. Bij 
de sollicitatie is voor de beoogde toegevoegde waarde gekeken naar de persoonlijkheid.

» De selectiecommissie acht dat deze kandidaat binnen de huidige samenstelling en beoogde 
werkwijze toegevoegde waarde geeft aan de advisering van de commissie.

» Ter informatie zijn een motivatiebrief en beknopte C.V. beschikbaar (niet openbaar in verband 
met privacy en adresgegevens).

Maatschappelijk draagvlak
De werving is via sociale media ondersteund en kreeg positieve reacties. De samenstelling en het 
doel van de commissie ruimtelijke kwaliteit is hiermee beter bekend geworden onder inwoners. Met 
dit voorstel wordt de integrale uitvoering van de CRK advisering gewaarborgd.

Financiële consequenties
Geen aanpassingen. De advisering door de Commissie ruimtelijke kwaliteit wordt uiteindelijk 
verrekend via de leges. De vergoeding voor de advisering van de door de gemeente geworven 
leden is conform de presentievergoeding voor leden van gemeentelijke commissies. Vergoeding van 
het burgerlid zijn in de begroting als kosten Commissie Ruimtelijke Kwaliteit opgenomen.

Communicatie van het besluit
De werving is breed uitgezet via alle gemeentelijke communicatiekanalen, sociale media en als 
vacature uitgezet in regionale vacatureplatforms. Er hebben zeventien geïnteresseerde inwoners 
gereageerd. Het besluit wordt gepubliceerd.

Realisatie van het besluit
Na besluit wordt de voorgedragen kandidaat geïnformeerd. De eerst mogelijke bijeenkomst van de 
commissie Ruimtelijke Kwaliteit wordt het aangestelde burgerlid geïntroduceerd en begeleid. Het 
burgerlid zal daarna deelnemen aan het tweewekelijkse overleg van de CRK.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

burgemej

De nèēTNTFĨ. Swellengrebe MevrouVM.J.P. vanXampmi Nouvnrn
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