
AMENDEMENT 2022.12Gerritsen- Adviescommissie Omgevingskwaliteit

(artikel 36 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)

Ingediend door G.F. (Erik) Gerritsen (PvdA)

Raadsvergadering d.d. 6 december 2022

Agendapunt: Omgevingswet – de basis op orde  - bijl. 4 Verordening Adviescommissie 
Omgevingskwaliteit 

Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit

Het raadsbesluit als volgt te wijzigen: 
 
Oude tekst:

Artikel 5. 
Benoeming 
1. De leden en de plaatsvervangers kunnen voor een termijn van ten hoogste vier jaar 
worden benoemd.
2. Leden kunnen voor maximaal één extra termijn worden herbenoemd. 
3. De leden worden op eigen aanvraag ontslagen. Zij kunnen voorts door burgemeester en 
wethouders worden geschorst en ontslagen wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op 
andere zwaarwegende gronden.
4. Burgemeester en wethouders benoemen op grond van artikel 156, eerste lid van de 
Gemeentewet de leden van de commissie nadat zij de commissie gevraagd heeft om een 
selectie en voordracht van kandidaatleden. Burgemeester en wethouders informeren de raad
over de benoeming van nieuwe leden.

Nieuwe tekst:

Artikel 5. 
Benoeming 
1. De leden en de plaatsvervangers kunnen voor een termijn van ten hoogste vier jaar 
worden benoemd.
2. Leden kunnen voor maximaal één extra termijn worden herbenoemd. 
3. De leden worden op eigen aanvraag ontslagen. Zij kunnen voorts door burgemeester en 
wethouders worden geschorst en door de raad worden ontslagen wegens ongeschiktheid, 
onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden. 
4. De raad benoemt de leden van de commissie, nadat hij de commissie gevraagd heeft om 
een selectie en voordracht van kandidaatleden. 

Toelichting
Dit amendement beoogt de bevoegdheid tot benoeming en ontslag van de leden van de 
Adviescommissie Omgevingskwaliteit te behouden bij de gemeenteraad, zoals in de 
Omgevingswet (artikel 17.7) is vastgelegd. Er is in het raadsvoorstel geen inhoudelijk 
argument aangevoerd waarom de raad deze bevoegdheid zou moeten willen overdragen 
aan het college. Het enkele feit dat artikel 156 van de Gemeentewet dit misschien mogelijk 
maakt, maakt nog niet dat het wenselijk is. Dit nog afgezien van de juridische voetangels en 
klemmen. 

Ondertekening

G.F. (Erik) Gerritsen (PvdA)


