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Onderwerp
Benoeming lid en voorzitters Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie
Gevraagd besluit
Mevrouw A. Ritsema te benoemen als lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie (CRKC)
voor een periode van 3 jaar. De heren H. van der Laan en H.H. Assies te benoemen als onafhankelijk technisch
voorzitters voor een periode van 3 jaar, waarbij beide heren bij toerbeurt als voorzitter optreden.
Wat willen wij hiermee bereiken?
Voor de advisering op het gebied van monumenten en welstand is vanuit Libau de CRKC ingesteld. Deze
Commissie bestaat uit een aantal leden met een specifieke deskundigheid en een voorzitter. De voorzitter en
leden worden maximaal twee keer benoemd voor een periode van drie jaar. De herbenoeming van mevrouw
Ritsema is nodig omdat er anders onvoldoende leden zijn voor een deskundig advies. Er is geen voorzitter
meer, zodat de benoeming van een nieuwe voorzitter nodig is.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
Een lid van de commissie moet opnieuw worden benoemd. Er is geen voorzitter meer, zodat een nieuwe
voorzitter moet worden benoemd.
Wat ging er aan vooraf
Ook in voorgaande jaren zijn door uw raad leden aangewezen voor de CRKC. Mevrouw Ritsema is met ingang
van 2010 lid geworden van de commissie. De overige leden van de commissie zijn in 2011 voor drie jaar
benoemd. In afwijking van de voordracht is ook de benoeming van de voorzitter nodig. Er zijn twee kandidaten
voor de functie van voorzitter, zij willen bij toerbeurt de voorzittersrol bekleden.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
De benoeming gaat in na besluitvorming door uw raad
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