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Geachte commissieleden, 

Ter informatie bij het raadsvoorstel en besluit. Onderstaand de tekst uit het collegevoorstel. Uw college heeft 

conform dit voorstel op 3 juni 2013 besloten.  Het bijgevoegd raadsvoorstel wordt thans voor advies aan de 

Commissie Ruimte overlegt. Na instemming met het voorstel en de bijbehorende stukken zullen we deze 

voorleggen ter besluitvorming aan de Raad. 

 

Samenvatting

Bij de instelling van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en bouwverordening is besloten om deze aan te vullen 

met een burgerlid. Hiervoor heeft werving en selectie plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om mevrouw N. 

Domburg te benoemen als burgerlid. Zij voldoet aan het profiel en geeft aan de bestaande commissie als 

persoon toegevoegde waarde. De gemeenteraad dient het burgerlid te benoemen conform de 

Woningwet, bouwverordening en het Reglement van Orde Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) Schagen. 

Voorgesteld besluit

o De raad voorstellen de geselecteerde kandidaat te benoemen als (burger)lid in de Commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). 

o Deze te benoemen met ingang van raadsbesluit voor een periode tot december 2014.  

o De commissie Ruimte vragen om in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en ontwerpbesluit.   

1 Aanleiding 

De plaats van het burgerlid in de CRK is nog vacant. Hiervoor heeft werving en selectie plaatsgevonden. 

Voorgesteld wordt om mevrouw N. Domburg te benoemen. 

2 Doelstelling en maatschappelijke effecten

Toevoegen van een burgerlid aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). De adviezen krijgen meer 

draagvlak, transparanter en lokaal geïnspireerd. Hiermee wordt de ruimtelijke kwaliteit verbeterd.

3 Argumenten

i. De leden van de CRK worden conform artikel 1, lid 1 sub r van de Woningwet en artikel 9.3 van de 

gemeentelijke bouwverordening op voorstel van burgemeester en wethouders benoemd en ontslagen door 

de gemeenteraad. Door de gemeente Schagen is bij vaststelling van de bouwverordening besloten een CRK 

te vormen bestaande uit een voorzitter (stedenbouwkundige), twee architecten, erfgoeddeskundige en 

burgerlid. De advisering over redelijke eisen van welstand is daarbinnen opgedragen aan de Stichting 

Welstandszorg Noord-Holland (WZNH) waarbij de gemeente de aanvullende leden levert (zie besluit instelling 

CRK). 

 

ii. De leden van de CRK zijn benoemd tot december 2014 (zie bijlage, raadsvoorstel instelling CRK). De 

plaats van het burgerlid CRK is nog vacant en hiervoor heeft werving plaatsgevonden. Mevrouw N. Domburg 

wordt voorgedragen door de selectiecommissie, zij voldoet aan het gestelde 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, oplossingsgericht is, helder en overtuigend 

communiceert en als burger een toegevoegde waarde heeft voor de beeldvorming en advisering vanuit 

deze commissie (zie brief en beknopte C.V.)  

 

iii. Een raadsvoorstel en ontwerpbesluit zijn bijgevoegd. 

 

4 Alternatieven

Procedurele en inhoudelijke alternatieven zijn al overwogen bij voorafgaande besluitvorming. Alternatieven 

zijn om de procedure opnieuw te doen of de andere kandidaten als alternatief opnieuw te beschouwen. Op 

basis van de doorlopen selectieprocedure en beoordeling ten opzichte van het profiel zijn deze afgevallen. 

Commissie- en raadsinformatie  
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De andere geselecteerde kandidaten die beide uitgenodigd zijn voor een gesprek zijn mannen met een 

bestuurlijk/technische achtergrond. Het alternatief is een man die daarmee aansluit op de bestaande 

commissie. Deze zijn beoordeeld en afgewogen op houding, communicatie en het profiel, waarna vanwege 

het onderscheidend karakter en reflecterend vermogen de voorgestelde kandidaat wordt voorgedragen.  

 

5 Juridische aspecten

De bevoegdheid tot het benoemen van leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) is aan de raad. 

De CRK is bij besluitvorming mede aangewezen als zijnde welstandscommissie. In de Woningwet, artikel 1, lid 

1 sub n en sub o is bepaald, dat de gemeenteraad de welstandscommissie benoemt. Artikel  12b, lid 4 van 

de Woningwet beperkt de benoemingstermijn tot ten hoogste drie jaar. Op 3 januari 2013 heeft u de 

voorzitter en commissieleden (her-)benoemd voor een periode t/m 30 december 2014. Voorgesteld wordt 

om het burgerlid eveneens te benoemen t/m 30 december 2014. 

 

6 Financiën

Deze samenstelling van de commissie inclusief burgerlid wordt gedekt vanuit de budgeten voor 2013. De 

vergoeding is afgestemd op leden van soortgelijke commissies (zoals de erfgoedcommissie). Het burgerlid 

krijgt vergoeding op basis van het vastgestelde presentiegeld en reiskostenvergoeding zoals vastgesteld met 

het reglement van orde voor de CRK.  De vergoeding wordt door ons rechtstreeks overgemaakt. 

7 Personele aspecten

Begeleiding en introductie zal ambtelijk door de plantoelichters gedaan worden. Benoeming vindt de eerste 

drie maanden onder voorbehoud plaats. Hiermee is een kennismakingsperiode voorzien en wordt invulling 

gegeven aan de overeenkomst met WZNH om de samenwerking met het aanvullend lid kenbaar te maken.   

8 Integraliteit
De selectiecommissie bestond uit een teamleider RO, beleidsmedewerker/stedenbouwkundige en 

casemanager Bouwzaken/ plantoelichter. Vervolgens zijn de bestaande leden geconsulteerd. 

9 Communicatie

Na uw besluit wordt de geselecteerde kandidaat op de hoogte gebracht van de aanstaande benoeming. 

De niet geselecteerde kandidaten ontvangen gelijktijdig een bedankbrief/afbericht. Na besluitvorming door 

de raad zal de geselecteerde kandidaat per brief geïnformeerd worden.  

10 Risico's

Zijn in voorgaande besluitvorming al betrokken.  

11 Behandeling in commissie en raad

Het bijgevoegd raadsvoorstel voor advies overleggen aan de Commissie Ruimte.  

Na instemming met het voorstel en de bijbehorende stukken deze voorleggen ter besluitvorming aan de 

Raad.  

 

Bijlage(n):
 

1. Raadsvoorstel en besluit benoeming burgerlid. 

2. Raadsbesluit instelling CRK (3 januari) 

3. [niet openbaar] CV geselecteerde kandidaat.  

 


