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Aan de Raad
Onderwerp: benoemen architect lid van de monumenten- en welstandscommissie Waterland.
Voorstel
1. In te stemmen met het met terugwerkende kracht benoemen van Mevrouw A. Zeinstra als
architect lid van de monumenten- en welstandscommissie Waterland van 1 januari 2022, voor
de duur van 3 jaar tot 1 januari 2025 en daarmee de benoeming van de heer N. Zimmermann in
te trekken.
Inleiding
De monumenten- en welstandscommissie Waterland (MWW) bestaat uit zes leden. Een voorzitter, een
architect een monumentendeskundige en drie burgerleden. De burgerleden vertegenwoordigen drie
historische verenigingen; Vereniging Oud Monnickendam, Historisch Eiland Marken en Vereniging Oud
Broek in Waterland.
Conform artikel 12b lid 4 van de Woningwet kan een voorzitter of ander lid van de welstandscommissie
voor een termijn van ten hoogste drie jaar worden benoemd. Zij kan eenmaal voor een periode van ten
hoogste drie jaar worden herbenoemd in dezelfde commissie. Het benoemen van de commissieleden is
conform artikel 1, lid 1, onder n, van de Woningwet, een bevoegdheid van de gemeenteraad.
Argumenten
1.1. maximale zittingstermijn van huidige architect lid is bereikt
Het huidige architect lid heeft zijn maximale zittingstermijn van 6 jaar bereikt. Met de
aanstelling van mevrouw A. Zeinst ra komt de benoeming van de heer Zimmermann te vervallen.
1.2 het voorgestelde lid wordt door Mooi Noord-Holland als geschikte kandidaat beoordeeld
Het voorgestelde architect lid is voorgedragen door Mooi Noord-Holland en heeft
een ruime ervaring als architect. Mevrouw Zeinstra voldoet ruimschoots aan de
profielschets van een architect lid in het reglement van orde op de MWW. In de bijlage treft u de cv van
de mevrouw Zeinstra aan.
Kanttekeningen
n.v.t.
Financiële toelichting
n.v.t.
Communicatie
Met de publicatie van de agenda van de raadsvergadering en het raadsbesluit (na vaststelling

daarvan), wordt de benoeming van het lid van de Monumenten- en Welstandscommissie
Waterland bekend gemaakt.
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Bijlage(n):
1. Conceptraadsbesluit - 175-168
2. CV beoogd architect lid (Vertrouwelijk, ter inzage bij de Griffier) - 175-169
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