
 

 

 

  gemeente Eindhoven 

Inboeknummer:              19bst00513 

Dossiernummer:             19.16.402 

B&W-beslisdatum:          16 april 2019 
   

 

Raadsvoorstel   Herbenoeming leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
 

Inleiding 

De huidige leden van de commissie ruimtelijke kwaliteit zijn allemaal aan het einde van 

hun eerste benoemingstermijn gekomen. De leden kunnen worden herbenoemd voor 

een tweede en laatste termijn tot 1 maart  2022. Om te voorkomen dat de gehele 

commissie in 2022 in één keer moet worden vervangen en dat daarmee kennis en 

ervaring verloren gaat, zal met onmiddellijke ingang per jaar één lid van de huidige 

commissie vervangen worden. Dat vertaalt zich in een jaarlijkse evaluatie op het 

functioneren van de commissie en haar leden, gekoppeld aan de opdracht van het 

college van burgemeester en wethouders aan de commissie om een roulatieschema te 

op te stellen waarin staat welk lid in welk jaar wordt vervangen. Dit jaar wordt het lid op 

de post restauratiearchitectuur vervangen.  

 

 Wettelijke taak 

 Ingevolge artikel 1, eerste lid, van de Woningwet, artikel 15, eerste lid van de 

Monumentenwet, artikel 9.3 van de Bouwverordening en artikel 2 van de Verordening 

commissie ruimtelijke kwaliteit benoemt u, op voordracht van het college, de leden 

van de commissie ruimtelijke kwaliteit. De zittingsduur voor leden is in artikel 12b, lid 

4 van de Woningwet vastgesteld op drie jaar. Deze wettelijke termijn mag eenmaal 

verlengd worden met drie jaar. 

 

 Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college 

  

 Onvermijdelijk 

 De termijn van alle huidige leden is verlopen.  

Doelstelling 

- Het onafhankelijk advies uitbrengen aan het college van B&W over de 

ruimtelijke kwaliteit van bouwinitiatieven. 

- Het inspireren en coachen van initiatiefnemers om de kwaliteit hun plan(nen) te 

verbeteren.     

- De bemensing van de commissie ruimtelijke kwaliteit laten voldoen aan de 

wettelijke kaders  

Voorstel 

1. Mevrouw ir. E. M. van Veen herbenoemen als voorzitter voor de duur van één jaar 

met jaarlijks stilzwijgende verlenging tot 1 maart 2022.    
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2. Mevrouw L. Cuppen herbenoemen tot burgerlid voor de duur van één jaar met jaarlijks 

stilzwijgende verlenging tot 1 maart 2022 

3. De heer ir. E.P.J. van Vugt herbenoemen tot deskundigenlid voor de duur van één 

jaar met jaarlijks stilzwijgende verlenging tot 1 maart 2022. 

4. De heer ir. T. van den Ende herbenoemen tot deskundigenlid voor de duur van één 

jaar met jaarlijks stilzwijgende verlenging tot 1 maart 2022. 

5. Mevrouw ir. B. Olthof herbenoemen tot deskundigenlid voor de duur van één jaar met 

jaarlijks stilzwijgende verlenging tot 1 maart 2022. 

6. De heer ir. C.C. Berns benoemen tot deskundigenlid voor de duur van drie jaar tot 1 

maart 2022.   

 

Argumenten 

1.1 Vervanging deskundigenlid restauratiearchitectuur door een nieuw lid.   

Geleidelijke vervanging van de leden verdient de voorkeur boven vervanging van de 

gehele commissie in één keer, teneinde te voorkomen dat veel kennis en ervaring in één 

keer verloren gaat. Het college zal de commissie de opdracht geven om zelf met een 

roulatieschema voor geleidelijke vervanging te komen. Dit jaar is in overleg met de 

voltallige commissie besloten dat het lid met de post ‘restauratiearchitectuur’ zal worden 

vervangen. De expertise op het niveau van wederopbouwarchitectuur wordt momenteel 

gemist.  

 

De wervingsprocedure voor een nieuw lid is doorlopen. In een open sollicitatieprocedure 

is door 15 personen gereflecteerd op de functie van restauratiearchitect. Vier personen 

zijn uitgenodigd voor gesprek. De sollicitatiecommissie heeft unaniem besloten om de 

heer ir. C.C. Berns voor te dragen als deskundigenlid restauratiearchitect.         

 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing 

 

Kosten 

Niet van toepassing 

 

Communicatie 

Alle betrokkenen worden schriftelijk geïnformeerd 

 

Planning en uitvoering 

Het nieuwe deskundigenlid restauratiearchitectuur zal na benoeming met directe ingang 

starten.  

Evaluatie 

Jaarlijkse evaluatie op het functioneren van de commissie.  

Bijlage(n) 

CV van het te benoemen nieuwe deskundigenlid restauratiearchitectuur.  
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Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

Burgemeester en wethouders van Eindhoven, 

 

 

 

 

secretaris. 
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Ontwerp  

   
Raadsbesluit  

 

De raad van de gemeente Eindhoven; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van …; 

mede gelet op artikel 12b, vierde lid van de Woningwet; 

 

besluit: 

1. Mevrouw ir. E. M. van Veen te herbenoemen als voorzitter voor de duur van 1 jaar 

met jaarlijks stilzwijgende verlenging tot 1 maart 2022.    

2. Mevrouw L. Cuppen conform te herbenoemen tot burgerlid voor de duur van 1 jaar 

met jaarlijks stilzwijgende verlenging tot 1 maart 2022 

3. De heer ir. E.P.J. van Vugt te herbenoemen tot deskundigenlid voor de duur van 1 

jaar met jaarlijks stilzwijgende verlenging tot 1 maart 2022. 

4. De heer ir. T. van den Ende te herbenoemen tot deskundigenlid voor de duur van 1 

jaar met jaarlijks stilzwijgende verlenging tot 1 maart 2022. 

5. Mevrouw ir. B. Olthof te herbenoemen tot deskundigenlid voor de duur van 1 jaar met 

jaarlijks stilzwijgende verlenging tot 1 maart 2022 

6. De heer ir. C.C. Berns te benoemen tot deskundigenlid voor de duur van drie jaar tot 1 

maart 2022.   

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van … 

 

 

 

 

, voorzitter. 

 

 

 

 

, griffier. 

 

 

 

 


