
 
 
Agendapunt : 4. 
Voorstelnummer : 12-96 
Raadsvergadering : 15 december 2009 
Naam opsteller : Mariska Buis 
Informatie op te vragen bij : idem 
Portefeuillehouders : Dhr. A. Plomp 
 
Onderwerp: Aftreden van mevrouw ir. A.C. van Buiten en benoeming van de heer E. Kuchlein 
als architectlid van de welstandscommissie.  
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  te ontslaan als architectlid van de welstandscommissie mevrouw ir. A.C. van 

Buiten per 1 februari 2010 en te benoemen als architectlid van de 
welstandscommissie de heer E. Kuchlein tot 1 februari 2013 met de mogelijkheid 
van een herbenoeming voor drie jaar. 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Te benoemen dhr. Kuchlein als architectlid welstandcommissie voor de periode van 1 
februari 2010 tot 1 februari 2013 (zie bijlage voor curriculum vitae). Te ontslaan mevr. Van 
Buiten als het architectlid per 1 februari 2010 in verband met haar aftreden. En dit besluit in 
werking te laten treden per 1 februari 2010. 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Dhr. Kuchlein als architectlid van de welstandcommissie. 
 

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
 collegebevoegdheid 
⌧ raadsbevoegdheid 

 opiniëren 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 

 
De leden van de welstandscommissie worden benoemd en ontslagen door de raad. Dit 
gebeurt op grond van artikel 1 sub r Woningwet, artikel 12b lid 4 Woningwet en artikel 9.3 
bouwverordening gemeente Bergen 2009. 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

Raadsbevoegdheid o.g.v. de Woningwet om leden van de welstandscommissie te 
benoemen.  
 
De gemeente benoemt op voordracht van de stichting welstandszorg Noord-Holland. De 
stichting welstandszorg Noord-Holland doet ook deze voordracht aan de gemeenten 
Heemskerk, Uitgeest en Castricum. Deze gemeenten maken allen gebruik van de kring 
Kennemerland. 
 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
 Er zijn geen andere mogelijkheden om het doel te bereiken. De benoeming van leden van 

de welstandscommissie is wettelijk geregeld. In de toekomst ontvangt de raad een voorstel 
tot delegatie van deze bevoegdheid via het delegatie- en mandaatstatuut. 
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6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 

de raad daarover gerapporteerd? 
De herbenoeming is een raadsbevoegdheid en na raadsbesluit en bekendmaking treedt het 
besluit van de herbenoeming inwerking. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Dit voorstel heeft geen directe financiële gevolgen. De kosten van de welstandscommissie 
zijn opgenomen onder FCL 6.822.21.00   ECL 34313. 
 

8.  Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De benoeming van leden van de welstandscommissie is wettelijk geregeld. 
 
Bijlagen:  
1. Raadsbesluit 
2. Brief stichting Welstandszorg Noord-Holland d.d. 23 oktober 2009 (poststuk 09ip14493) 
 
 
 
Bergen, 10 november 2009 
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

Secretaris      burgemeester 


