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De Gemeenteraad

Vries, 5 december 2022

Portefeuillehouders: J.J. Vellinga
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Bijlagen: 1. Brief Libau met benoemingsvoorstel
2. Raadsbesluit

Onderwerp
Benoeming commissieleden Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit

Gevraagd besluit
De raad besluit in te stemmen met het benoemingsvoorstel commissieleden Adviescommissie voor 
Omgevingskwaliteit

Wat willen wij hiermee bereiken?
Onder de Woningwet is bepaald dat de gemeenteraad een centrale rol inneemt in het welstandstoezicht en de 
benoeming van de commissieleden is formeel dan ook een raadsbevoegdheid. Door het benoemingsvoorstel 
van Libau te bekrachtigen wordt formeel voldaan aan de raadsbevoegdheid.   

Waarom komen we nu met dit voorstel?
We hebben onlangs het benoemingsvoorstel van Libau ontvangen en de commissie is vanaf 1 januari 2023 in 
deze samenstelling in functie. 

Wat ging er aan vooraf
De zittingsperiode van commissieleden is tijdelijk voor een periode van maximaal 4 jaar, waarbij herbenoeming 
van één extra termijn mogelijk is.  Er is een rooster van aan- en aftreden, dus het is een continu proces en er 
kan jaarlijks sprake zijn van vervanging van één of meerdere leden. Het huidige voorstel is in die zin bijzonder 
dat de commissie wordt verbreed, ook het aspect duurzaamheid is nu vertegenwoordigd in de commissie.

Hoe informeren we de inwoners?
Aan dit raadsbesluit zijn geen specifieke verplichtingen verbonden wat betreft publicatie en/of het informeren 
van inwoners. Op de website van Libau (www.libau.nl) staan de namen van de commissieleden vermeld bij het 
overzicht van de ‘Adviescommissies’.

Wanneer gaan we het uitvoeren?
Deze commissie is gestart op 1 januari 2023.  

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Voor de beoordeling van bouwplannen hanteert Libau een tarieventabel gebaseerd op de bouwkosten van een 
ingediend bouwplan. De gemeente Tynaarlo brengt deze kosten in rekening bij de initiatiefnemer.

http://www.libau.nl/
mailto:e.g.zijlstra@tynaarlo.nl


Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester

P. Koekoek, gemeentesecretaris



Raadsbesluit nr. 9

Betreft: 

Raadsvoorstel Benoeming commissieleden Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Gelet op de bepalingen in de Woningwet en de bouwverordening gemeente Tynaarlo 2012; 

Gelet op het benoemingsvoorstel van stichting Libau als verwoord in de brief van 30 september 2022; 

B E S L U I T:

De raad besluit in te stemmen met het benoemingsvoorstel commissieleden Adviescommissie voor 
Omgevingskwaliteit

Vries, 24 januari 2023

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen, Voorzitter

R.J. Puite, griffier


