
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal

Aanleiding
Sinds 1 september 2011 functioneren welstand en monumenten onder een koepel: de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De 
leden zijn door de raad in 2011 benoemd voor een periode van 3 jaar. Gedurende de vaststelling van de welstandsnota en de 
benoeming van de leden van de op te richten CRK, is nadrukkelijk door de raad gevraagd ervoor te waken dat de continuïteit in 
adviseren door het mogelijk wegvallen van alle leden in een vervangingsronde wordt voorkomen. Om te kunnen voldoen aan de 
wettelijke verplichtingen rondom monumentenadvisering zijn twee monumentenleden wettelijk verplicht. Doel van dit voorstel is 
het voordragen van het nieuwe beoogde monumentenlid van de CRK, het ontslaan, door persoonlijke omstandigheden (ziekte), 
van een zittend lid waarvan de termijnen nog niet waren overschreden. 

Beoogd effect
Voldoen aan wettelijke verplichting en Reglement van Orde CRK Roosendaal.
Voor een juridisch gedragen advies inzake monumenten dienen minimaal 2 leden bij de behandeling van monumentenplannen 
ter vergadering aanwezig te zijn. Op dit moment kunnen wij door het wegvallen van een der leden niet voorzien in de wettelijke 
verplichting van twee door de raad benoemde leden. Door het benoemen van een nieuw lid met het specialisme monumenten 
kan weer worden voorzien aan het Reglement van Orde en voldoen wij weer aan de wettelijke verplichtingen inzake advisering 
monumenten.

Argumenten

1.1 Hiermee voldoen we aan de wettelijke verplichting en reglement van orde CRK Roosendaal.

1.2 Dit is noodzakelijk door ziekte van een van de zittende leden.

Kanttekeningen
Geen

Financiën
De aanstelling valt binnen de kaders van het Reglement van Orde, de honorering voor de advieskosten zijn conform de 
richtlijnen van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de BNA (Bond van Nederlandse architecten). De bestaande honorering blijft 
gehandhaafd.

Communicatie
Na benoeming van het lid door uw raad zullen de besluiten onder a en b na vaststelling elektronisch bekend te maken op www. 
officiëlebekendmakingen.nl en daarvan mededeling te doen in de Roosendaalse Bode en op de gemeentelijke website. De 
besluiten  a en b mededeling te doen in de Roosendaalse Bode en op de gemeentelijke website. Daarnaast zal de kandidaat 
mevrouw Riehl per brief schriftelijk haar aanstelling krijgen.

Vervolg
Geen

Bijlagen
1. Sollicitatiebrieven kandidaten
2. Advertentie werving kandidaat

Samenvatting raadsvoorstel.
Tijdens de vaststelling van de Welstandsnota 2013 in maart 2013 heeft de raad aangegeven dat het vanuit continuïteit van 
advisering het wenselijk is de vervanging van de leden van de CRK fasegewijs uit te voeren. Deze nota voorziet in het 
vervangen van 1 van de 7 zittende leden. Het zittende lid wordt door gezondheidsredenen voor het verstrijken van de 
aanstellingsduur vervangen. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen voor monumentenadvisering zijn 2 leden met het 
specialisme monumentenzorg een minimale wettelijke vereiste. Om te komen tot een benoeming van een lid van de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit is een sollicitatieprocedure gehouden met externe kandidaten.

Daarop hebben 8 mensen gereageerd, waarvan 1 persoon wordt voorgedragen voor benoeming. Dit lid van de CRK zal per 1 

september 2018 haar taak gaan vervullen.


