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Zaaknummer : 820105  
Afdeling : Bouw- en Woningtoezicht Heemstede  
Portefeuillehouder : A.P. van der Have  
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
 
ONDERWERP  
Benoemen burgerlid voor de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit gemeente  
Heemstede  
 
SAMENVATTING  
Vanwege het aflopen van de benoemingstermijn van het huidige burgerlid dient 
een nieuw burgerlid te worden benoemd. Op 25 maart 2021 is de vacature voor 
een burgerlid voor de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede 
opengesteld. Wij hebben twee reacties ontvangen. Op 8 april 2021 hebben er 
sollicitatiegesprekken plaatsgevonden met de twee kandidaten. De heer Van Z. is 
naar voren gekomen als de meest geschikte kandidaat voor de functie van 
burgerlid.  
 
BESLUIT B&W  
1. De raad voorstellen om per 1 juni 2021 de heer Van Z. te benoemen als 
burgerlid van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede, voor de 
periode tot 1 juni 2024, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor een periode 
van drie jaar;  
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;  
 
Gelet op artikel 1, eerste lid, sub n en artikel 12 b, vierde lid, van de Woningwet en 
artikel 2.2 van het Reglement van Orde. 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 april 2021  
 
besluit:  
 
Per 1 juni 2021 te benoemen als burgerlid van de Adviescommissie voor 
Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede, de heer Van Z. voor de periode tot 1 juni 2024, 
met de mogelijkheid tot herbenoeming voor een periode van drie jaar. 
 
 
De raad voornoemd,  
 
de griffier, de voorzitter, 
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AANLEIDING 
Vanwege het aflopen van de benoemingstermijn van het huidige burgerlid, 
mevrouw De W. is op 25 maart 2021 de vacature voor een burgerlid voor de 
Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede opengesteld. Hier hebben 
wij twee reacties op ontvangen.  
 
MOTIVERING  
Op grond van artikel 2.2. lid 2 van het Reglement van Orde (bijlage 9 van de 
bouwverordening Heemstede) wordt de kandidaat voor de functie van burgerlid 
van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede door het college ter 
benoeming voorgedragen aan de raad.  
Omdat de benoemingstermijn van het huidige burgerlid van de Adviescommissie 
voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede afloopt, is de benoeming van een nieuw 
burgerlid noodzakelijk. Op 25 maart 2021 is om die reden de vacature opengesteld 
voor burgerlid van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede.  
Op deze vacature hebben wij twee reacties ontvangen. De twee kandidaten zijn op 
8 april 2021 uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de selectiecommissie, 
bestaande uit:  
De heer John van Wanum; plantoelichter van de adviescommissie 
De heer Ben Spee; plaatsvervangend plantoelichter van de adviescommissie 
 
Uit deze gesprekken is de heer Van Z. naar voren gekomen als de meest 
geschikte kandidaat voor deze functie. Naar mening van de selectiecommissie 
heeft de heer Van Z. de vereiste affiniteit met het bouwen vanuit een deskundige  
achtergrond, waarbij zijn oplossingsgerichte opstelling, vanuit een bouwkundige 
achtergrond, als meerwaarde werd ervaren.  
Gelet op de unanieme voordracht door de selectiecommissie, stellen wij voor de 
heer Van Z. te benoemen als burgerlid van de Adviescommissie voor Ruimtelijke  
Kwaliteit Heemstede.  
De heer Van Z. wordt benoemd voor een periode van drie jaar, met de  
mogelijkheid tot herbenoeming voor een periode van drie jaar.  
 
FINANCIËN  
De heer Van Z. volgens het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden dat 
geldt voor 2021 (bij een gemeenteklasse van 20.000 - 50.000 inwoners) een 
vergoeding van € 84,77 per vergadering.  
 
JURIDISCH KADER  
Artikel 1, eerste lid, sub n en artikel 12 b, vierde lid, van de Woningwet en artikel 
2.2 van het Reglement van Orde. 
 
BIJLAGEN  
• CV van de heer Van Z. 

 


