
 

  Raadsvoorstel 
 
 
 

 
 

 

Datum raadsvergadering:  Agenda nr.:  

Portefeuillehouder(s): Wethouder Lok  Registratiecode: /75686 

Onderwerp: Herbenoemen leden CRK en aanpassen reglement van orde Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal 
 

Voorstel 
Samenvatting: 
Naar aanleiding van de diverse consultaties met bevolking , deskundigen en aanvragers van omgevingsvergunningen 
over de toekomst van welstandsbeleid en uitoefening daarvan in de gemeente Roosendaal, zijn praktische 
aanbevelingen naar voren gekomen die direct kunnen worden vertaald in de bedrijfsvoering van de CRK. Te noemen 
zijn: een duidelijk boegbeeld in het veranderingsproces richting de toekomstige omgevingswet naar bevolking , 
professionals en bestuur. Een constante factor in communicatie en advies door middel van een vaste voorzitter en het 
behouden van ruime ervaring en kennis voor nieuwe instromende leden (intern opleiden binnen de CRK). 
 
Doel: beter adviseren aan het college en aan onze aanvragers van een omgevingsvergunning. Voorstel daartoe is 
mevrouw A. Goemans te benoemen tot vaste voorzitter, de heer van F. van den Hout en de heer F. Doomen als 
welstandsarchitecten te herbenoemen voor een periode van 3 jaar ingaand op 1 okt 2017 tot 1 okt 2020 . 
 
Daarnaast wordt door de herbenoeming van de monumentenleden D.Visse en J. Hoorn voldaan aan de wettelijke 
verplichtingen ten aanzien van uitoefening van monumententoezicht bij welstandszittingen. 
 
Hiervoor zijn aanpassingen van het huidige reglement van orde CRK Roosendaal noodzakelijk.  
 
 
Wij stellen u voor: 
Uw gemeenteraad voor te stellen: 
 
1.   het gewijzigde Reglement van Orde voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit per 1 juni 2017 vast te stellen onder 
intrekking van het huidige Reglement; 
 
2.   Uw gemeenteraad voor te stellen: 
 
- mevrouw ir. A. Goemans per 1 oktober 2017 te benoemen tot voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit tot 1 
oktober 2020; 
 
- de heren ir. F. van den Hout, F. Doomen (welstandsarchitecten), D. Visse en de heer ir. J. Hoorn 
(monumentenspecialisten) te herbenoemen van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2020. 
 
- de leden en voorzitter middels een benoemingsbesluit op de hoogte te stellen van hun benoeming.  
 
 
 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal 

 

De secretaris,      De burgemeester 

R. Kleijnen      mr. J.M.L. Niederer 

 


