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Voorstel
1. De volgende personen per 1 november 2018 voor drie jaar te benoemen in de Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit:
- de heer G.J.H. van den Brink, wonende te Nijkerk, als voorzitter;
- de heer ir. L.P.M. Reijmer, werkzaam bij het Gelders Genootschap, als welstandsdeskundige.
2. De heer Van den Brink, de heer Reijmer, het Gelders Genootschap en de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit van dit besluit op de hoogte te brengen.
3. Mevrouw H.M.R. Lemstra-Gerards, terugtredend voorzitter, en de heer ir. J.L. van Grondelle,
terugtredend welstandsdeskundige van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit schriftelijk te
bedanken voor hun inspanningen de afgelopen jaren.

Toelichting:

Inleiding
Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad de leden en plaatsvervangende leden van de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit (CRK) (her)benoemd (raadsbesluit nummer 2018-17). De voorzitter, mevrouw H.M.R. LemstraGerards had daarbij al aangegeven dat zij zou aanblijven tot een nieuwe voorzitter zou zijn gevonden. Nadien
heeft de welstandsdeskundige, de heer ir. J.L. van Grondelle aangegeven dat hij per 1 november van dit jaar
met pensioen zal gaan.
Het is op grond van de Bouwverordening de taak van de raad de op enkelvoudige voordracht van het college
voorgedragen kandidaat-voorzitter en kandidaat-welstandsdeskundige te benoemen.
Beoogd effect
Te voorzien in de vervulling van de vacatures in de CRK die ontstaan door het terugtreden van de voorzitter en
de welstandsdeskundige.
Argumenten
1.1 Samenstelling van de CRK, benoeming door de raad
Artikel 9.2 lid 1 van de Bouwverordening bepaalt dat de CRK bestaat uit zes door de raad benoemde leden
waaronder een voorzitter, een medewerker van Gelders Genootschap die deskundig is op het gebied van
welstand, een medewerker van Gelders Genootschap die deskundig is op het gebied van monumentenzorg en
drie leden als vertegenwoordigers van in de gemeente werkzame cultuurhistorische organisaties die affiniteit
hebben met architectuur, ruimtelijke kwaliteit dan wel cultuurhistorie.
De leden van de CRK worden voor een termijn van ten hoogste drie jaar benoemd. Deze termijn kan ten
hoogste eenmaal met een maximum van 3 jaar verlengd worden.
Het benoemen van de nieuwe leden is een taak van de raad. Hiertoe doet het college enkelvoudige
voordrachten.
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1.2 Vacatures door vertrek voorzitter en welstandsdeskundige
De huidige voorzitter en de welstandsdeskundige hebben aangegeven ontslag te nemen als lid van de CRK.
Overeenkomstig het reglement van de CRK dient de vervulling van een tussentijds ontstane vacature zo
spoedig mogelijk na het ontstaan te geschieden (artikel 1 lid 3). Leden die hun ontslag hebben ingediend, en die
blijven voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap, oefenen hun functies uit totdat hun opvolgers zijn
benoemd (artikel 1 lid 4).
1.3 De voordrachten zijn zorgvuldig voorbereid
In de Bouwverordening is vastgelegd dat de voordracht van de leden op enkelvoudige wijze door het college
dient te gebeuren en verder dat de welstandsdeskundige een medewerker van het Gelders Genootschap is.
Het Gelders Genootschap heeft in de persoon van de heer ir. L.P.M. (Lucas) Reijmer een ervaren en
deskundige kandidaat voorgedragen.
Ten aanzien van de kandidaat-voorzitter is het college op de volgende wijze tot de voordracht gekomen:
De voorzitter van de CRK is in principe een technisch voorzitter. De overige leden van de commissie zorgen
voor de inhoudelijke inbreng. De voorzitter zorgt voor het soepel verlopen van de vergadering waaronder bv. het
samenvatten van de adviezen van de CRK. Ook heeft de voorzitter een belangrijke rol als verbinder, zowel
binnen de CRK als met de initiatiefnemers en hun adviseurs en daarnaast met het college.
In lijn met de bestuurswijze die het college voorstaat, is er voor gekozen de voorzitter te werven d.m.v. een
open procedure waarbij een ieder die zich daartoe geschikt achtte, kon solliciteren.
Op hoofdlijnen is de volgende procedure gevolgd. Ambtelijk is in overleg met de portefeuillehouder een
procedurevoorstel gemaakt met een benoeming per 1 november als streefdatum. Tegelijk is een
conceptprofielschets opgesteld. Deze is aan de CRK voorgelegd.
De vacature is gedurende drie weken uitgezet op gemeentebanen.nl. Verder is er via de gemeentepagina,
Twitter en Facebook aandacht besteed aan de vacature. De vacaturetekst is als bijlage 1 bij dit raadsvoorstel
gevoegd.
Er is een wervingscommissie samengesteld, bestaande uit de gemeentelijke recruiter, de gemeentelijke
adviseur cultureel erfgoed (tevens ambtelijk secretaris van de CRK), een lid van de CRK namens de CRK, en
een medewerker van Gelders Genootschap die deskundig is op het gebied van werving van leden voor
commissies m.b.t. ruimtelijke kwaliteit. Deze wervingscommissie heeft op grond van de ingekomen
sollicitatiebrieven twee personen geselecteerd voor een gesprek.
De wervingscommissie kwam op grond van de gesprekken tot een eensluidende voorkeur voor een van beide
kandidaten. Deze kandidaat, de heer G.J.H. (Jan) van den Brink uit Nijkerk, is door de wervingscommissie aan
het college voorgedragen. Er heeft vervolgens een kennismakingsgesprek plaatsgevonden tussen kandidaatvoorzitter en de wethouders Aboyaakoub en Oosterwijk.
2.1 Mededelen benoemingen aan betrokkenen
Zowel de nieuw te benoemen voorzitter en welstandsdeskundige als de werkgever van de
welstandsdeskundige en de CRK worden schriftelijk van de benoemingen op de hoogte gesteld.
3.1 Schriftelijk bedanken van teruggetreden leden
Mevrouw H.M.R. Lemstra-Gerards heeft sinds de oprichting van de CRK per 1 april 2015 het voorzitterschap tot
grote tevredenheid van de andere leden van de CRK uitgeoefend. Daarvoor was zij sinds 2009 voorzitter van
de adviescommissie Monumenten.
De heer ir. J.L. van Grondelle is sinds de oprichting van de CRK als welstandsdeskundige lid geweest van de
CRK en heeft als gemandateerde vele honderden plannen in de zogenaamde kleine commissie beoordeeld.
Voor de instelling van de CRK in 2015 was hij sinds 2008 als rayonarchitect in Nijkerk.
Uit naam van de raad zullen mevrouw Lemstra-Gerards en de heer Van Grondelle schriftelijk worden
bedankt voor hun inspanningen de afgelopen jaren.
Kanttekeningen
N.v.t.
Communicatie
N.v.t.
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Uitvoering
Na vaststelling van bijgaand ontwerpbesluit zullen wij, ter uitvoering daarvan, de benoemingsbrieven en
bedankbrieven verzenden.
De fundamentele gedachtewisseling met de CRK zal na deze benoeming met prioriteit worden opgepakt.

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris,

de burgemeester,

de heer G. van Beek

de heer mr. drs. G.D. Renkema
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RAADSBESLUIT
Nummer:

2018-056

De raad van de gemeente Nijkerk;
gelezen het collegevoorstel van 4 september 2018;
gelet op de Bouwverordening 2007 artikel 9.2 lid 1 en 4 en artikel 9.3;
besluit:
1. De volgende personen per 1 november 2018 voor drie jaar te benoemen in de Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit:
- de heer G.J.H. van den Brink, wonende te Nijkerk, als voorzitter;
- de heer ir. L.P.M. Reijmer, werkzaam bij het Gelders Genootschap, als welstandsdeskundige.
2. De heer Van den Brink, de heer Reijmer, het Gelders Genootschap en de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit van dit besluit op de hoogte te brengen.
3. Mevrouw H.M.R. Lemstra-Gerards, terugtredend voorzitter, en de heer ir. J.L. van Grondelle,
terugtredend welstandsdeskundige van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit schriftelijk te bedanken
voor hun inspanningen de afgelopen jaren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Nijkerk
van 18 oktober 2018,
de griffier,

de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN

de heer mr. drs. G.D. RENKEMA
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