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Geadviseerd besluit 

Het geworven burgerlid te benoemen als lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

 

Toelichting op beslispunt 

Sinds 2014 vervulde dhr. D. (Dmitritsj) Marijs uit Renkum de rol als burgerlid in de Commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). Door een wisseling van arbeidsplaats bleek het voor hem onmogelijk 

om zijn professionele werkzaamheden te combineren met het burgerlidmaatschap. Zijn 

(her)benoeming loopt formeel af in januari 2020. Vanwege zijn vertrek is in oktober een vacature 

opengesteld voor de werving van een nieuw burgerlid. De vacature is gepubliceerd in de Rijn & 

Veluwe en op WerkeninGelderland.nl. Er hebben 14 geïnteresseerde inwoners gereageerd. Uit deze 

schriftelijke aanmeldingen en de daaropvolgende selectiegesprekken is mevr. A. (Angelique) 

Gerritsen uit Oosterbeek als meest geschikt bevonden om de functie te vervullen. Bij de 

‘brievenselectie’ en de gesprekken is de rayonarchitect van het Gelders Genootschap nauw 

betrokken. Hij zal samen met het burgerlid aanwezig zijn bij het tweewekelijkse ‘mandaatoverleg’ 

van de commissie op ons gemeentehuis.   

 

De benoeming van het burgerlid geldt met ingang van 1 januari 2019 voor een periode van 3 jaar.  

 

Beoogd effect 

Met het benoemen van het burgerlid is de bezetting van de CRK weer compleet. Het te bereiken 

maatschappelijke resultaat van de CRK is een verbeterde en efficiëntere advisering over 

(monumentale) bouwplannen, bestemmingsplannen, ruimtelijke planvorming en duurzaam 

bouwen, met als uiteindelijke doel het verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. 

 

Kader 

In de Woningwet is bepaald dat de gemeenteraad bevoegd is om een onafhankelijke 

(welstands)commissie te benoemen. Deze commissie brengt advies uit aan het college van 

burgemeester en wethouders ten aanzien van de vraag of het uiterlijk of de plaatsing van een 

bouwwerk, waarvoor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van dat 

bouwwerk is ingediend, in strijd is met redelijke eisen van welstand (artikel 1, lid 1, onder n).  
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Hoewel feitelijk het takenpakket van de CRK veelomvattender is (zoals wordt benoemd in artikel 

2.1 en 2.2 van het Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit 2013), bent u 

vanwege genoemde wettelijke taak bevoegd om de leden van de CRK aan te stellen. 

 

Argumenten 

Met het benoemen van de voorgestelde kandidaat voor het burgerlidmaatschap is de bezetting van 

de CRK compleet. Het burgerlid zal deelnemen aan het tweewekelijkse ‘mandaatoverleg’ met de 

rayonarchitect op het gemeentehuis en zal ook aanschuiven bij de maandelijkse bijeenkomsten van 

de voltallige commissie, in het geval er plannen uit Renkum staan geagendeerd.             

 

Kanttekeningen 

Geen. 

 

Draagvlak 

Met dit voorstel wordt de integrale uitvoering van het welstandsbeleid door de CRK voor de 

komende jaren gewaarborgd, in overeenstemming met het Reglement van orde van de commissie 

ruimtelijke kwaliteit 2013. Bij de werving van het burgerlid is het Gelders Genootschap nauw 

betrokken.   

 

Aanpak/Uitvoering 
Het benoemde burgerlid wordt schriftelijk geïnformeerd over het raadsbesluit.  

 

Communicatie 

Zie ‘Aanpak/Uitvoering’ 

 

Financiële consequenties 

De advisering door de Commissie ruimtelijke kwaliteit wordt bekostigd uit de leges van 

omgevingsvergunningen of door een initiatiefnemer cq. ontwikkelaar in het geval de advisering 

betrekking heeft op een ruimtelijk plan. De vergoeding voor de advisering van de door de 

gemeente geworven leden – zoals het burgerlid - wordt op grond van de Verordening 

rechtspositieregeling wethouders raads- en commissieleden Renkum 2015 geregeld. 

 

Juridische consequenties 

Geen. 

 

WMO-aspecten 

Niet van toepassing. 

 

Gezondheid 

Niet van toepassing. 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 

 

Effect op vermindering regeldruk 

Niet van toepassing. 
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Alternatieven  

Geen. 

 

 


