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Zaaknummer : 1080950  
Team : Bouw- en Woningtoezicht Heemstede  
Portefeuillehouder : A.M.C.E. Stam  
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
 
 
ONDERWERP 
 
Benoemen voorzitter, tevens monumenten lid, van de Adviescommissie voor  
Ruimtelijke kwaliteit Heemstede. 
 
SAMENVATTING 
In verband met het vertrek van de huidige voorzitter en monumenten lid de heer 
F.S is door Mooi Noord-Holland mevrouw M.V voorgedragen als voorzitter en 
tevens monumenten lid van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit 
Heemstede. De benoeming is per 1 oktober 2022 voor een termijn van drie jaar, 
met de mogelijkheid tot herbenoeming voor nog eens drie jaar. 
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
Artikel 12 b, vierde lid, van de Woningwet en artikel 2.2  van het Reglement van 
Orde (Bijlage 9 van de Bouwverordening Heemstede) . 
 
BESLUIT B&W 

1. De raad voor te stellen om per 1 oktober 2022 mevrouw M.V  te benoemen 
als voorzitter, tevens monumenten lid, van de Adviescommissie voor 
Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede tot 1 oktober 2025;  

2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Ruimte voor advies aan de  
raad (A-stuk). 

 
 
BESLUIT RAAD 
De raad van de gemeente Heemstede; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 augustus 2022 
gelet op artikel 12 b, vierde lid, van de Woningwet en artikel 2.2  van het 
Reglement van Orde (Bijlage 9 van de Bouwverordening Heemstede). 
 
besluit: 
Per 1 oktober 2022 mevrouw M.V te benoemen als voorzitter, tevens monumenten 
lid, van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede tot 1 oktober 
2025 
 
De raad voornoemd,  
 
de griffier, de voorzitter, 
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AANLEIDING 
In verband met het vertrek van de huidige voorzitter en monumenten lid de heer F. 
S is door Mooi Noord-Holland mevrouw M.V voorgedragen als voorzitter en tevens 
monumenten lid van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede. 
 
MOTIVERING 
In het Reglement van orde is bepaald dat de adviescommissie voor Ruimtelijke  
kwaliteit Heemstede tenminste bestaat uit:  
- een voorzitter, voorgedragen door MOOI NOORD-HOLLAND;  
- twee architect leden, voorgedragen door MOOI NOORD-HOLLAND;  
- een monumentendeskundige, op afroep toe te voegen in gevallen waarin  
specifieke deskundigheid op het gebied van monumenten is vereist, voorgedragen  
door MOOI NOORD-HOLLAND;  
- een burgerlid, voorgedragen door burgemeester en wethouders. 
 
Met het vertrek van de huidige voorzitter dient de vrijgekomen functie van te 
worden opgevuld.  
 
 
FINANCIËN 
Het benoemen van mevrouw M.V tot voorzitter van de Adviescommissie voor 
Ruimtelijke Kwaliteit heeft geen financiële consequenties 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
n.v.t 
 
DUURZAAMHEID 
n.v.t. 
 
BIJLAGEN 

- Aanbevelingsbrief Mooi Noord-Holland 
- CV Mevrouw M.V 


