Gemeente Langedijk

Raadsvergadering van

:

Agendanummer

:

Portefeuillehouder

: E.M. Overzier

Afdeling

: Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

Opsteller

: S. Delleman

Voorstel aan de raad
Onderwerp

: Benoeming lid W elstandscommissie
(11)

Programma

:

Gevraagde beslissing

:

1.
2.

mevrouw C. van Veen te herbenoemen per 1 juli 2013 als lid van de Welstandscommissie voor een periode van 3 jaar;
te bepalen dat tussentijds de zittingsduur zal worden beëindigd ingeval dat
gewijzigde inzichten met betrekking tot het welstandstoezicht daartoe aanleiding
geven.

Aanleiding/vraagstelling:
Per 1 juli 2013 loopt de benoeming af van mevrouw C. van Veen, stedenbouwkundig lid
van de welstandscommissie.
De leden van de welstandscommissie kunnen voor een termijn van ten hoogste drie jaar
worden benoemd en eenmaal worden herbenoemd. Dit staat in artikel 12b van de
Woningwet.
Wij stellen u voor mevrouw C. van Veen te herbenoeme n per 1 juli 2013 als lid van de
welstandscommissie voor een periode van 3 jaar.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
Niet van toepassing

Financiële aspecten:
Vergoeding conform presentietarief

-2-

Overleg/inspraak/zienswijzen:
Niet van toepassing

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Niet van toepassing

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
Niet van toepassing

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
Niet van toepassing

Zuid-Scharwoude, 29 januari 2013
Burgemeester en wethouders van Langedijk,
De secretaris,
De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse

Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder s van 29 januari 2013, nummer 11;
gelet op het bepaalde in de W oningwet en de Bouwverordening ;

besluit:

1.
2.

mevrouw C. van Veen te herbenoemen per 1 juli 2013 als lid van de
welstandscommissie voor een periode van 3 jaar;
te bepalen dat tussentijds de zittingsduur zal worden beëindigd ingeval dat
gewijzigde inzichten met betrekking tot het welstandstoezicht daartoe aanleiding
geven.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

J. van den Bogaerde

