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Geachte mevrouw Nuyts,

Vragen ex art. 47 RvO
inzake

Onderstaand treft u de beantwoording aan van de vragen die uw fractie gesteld heeft in het kader
van artikel 47 van het Reglement van Orde.

Vraag 1:
Wat is de meerwaarde voor de buurt/de stad van zo’n burgerlid, als zij de meningen van de buurt niet
peilt maar gewoon haar individuele mening geeft? Immers, ze heeft geen expertise, maar
vertegenwoordigt dus op die manier ook niet de burgers?
Antwoord 1:
De meerwaarde van een burgerlid in de Welstands-/Monumentencommissie zit vooral in het
bewaken van het proces.
- Wordt door WMC consistent aan het college geadviseerd?
- Worden er geen zaken in het belang van derden over het hoofd gezien?
- Is de discussie in de commissie goed en rechtvaardig volgens de regels gevoerd?
- Wordt in begrijpelijke taal gediscussieerd en geadviseerd?
- Wordt voldoende rekening gehouden met de openbaarheid van vergaderen?
- Wordt het spreekrecht van de aanvrager gerespecteerd?
- Worden de criteria correct toegepast?
- Etc.

Het burgerlid uit de Welstands-/Monumentencommissie is expliciet geen belangenbehartiger van de
omwonenden. Het burgerlid bewaakt in algemene zin, in het kader van de algemene
taakomschrijving, impliciet op een onafhankelijke wijze de belangen van omwonenden.
Vraag 2:
Is het geen wassen neus op de manier hoe het burgerlid haar functie op die manier uitvoert?
Antwoord 2:
Op verzoek van de Gemeenteraad is op 26 april 2005 een burgerlid toegevoegd aan de Welstands/Monumentencommissie. In 2011 heeft een brede discussie plaatsgevonden of het zinvol was om
wederom een burgerlid aan te stellen. De gemeenteraad heeft toen te kennen gegeven dat een
burgerlid zeer wenselijk is.
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Op 5 april 2011 heeft de gemeenteraad aldus besloten wederom een burgerlid toe te voegen aan de
Welstands-/Monumentencommissie.
De taken van een burgerlid zijn weergegeven in de Verordening op de Welstands/monumentencommissie.

Hoogachtend,

Vivianne Heijnen,
Wethouder Economie, (Eu)regionalisering, Wonen en Sociale Innovatie
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