Besluitenlijst Informatieronde
Onderwerp

Jaarverslag 2018 van de Welstands- en Monumentencommissie

Datum Behandeling

10 maart 2020

Portefeuillehouder

Wethouder Janssen (vervangt wethouder Heijnen)

Aanwezig

Woordvoerders, de wethouder, dhr. Homan (voorzitter van de WMC),
mw. Snoeck (secretaris van de WMC), en 2 toeschouwers.

Woordvoerders

dhr. Vos (GroenLinks), dhr. Martin (SAB), dhr. Voorst (PVM), dhr.
Jansen (CDA), dhr. Borgignons (PvdA), dhr. Noteborn (VVD), dhr.
Wijnands (D66)

Voorzitter

Dhr. Steijns

Secretaris

Mw. Bouwmeester

Samenvatting en
afspraken

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De
informatieronde wordt gestart met een kort introductiewoordje door
dhr. Homan, voorzitter van de Welstands- en Monumentencommissie.
Dhr. Homan spreekt over zijn rol binnen de commissie, en de visie van
de commissie. Daarna is er gelegenheid voor woordvoerders om
vragen te stellen aan dhr. Homan en aan de portefeuillehouder.
Verschillende woordvoerders danken de WMC voor het heldere
verslag. Er worden een aantal vragen gesteld over onder andere:
terrasheaters, dakkappellen, budget van de WMC, het proces
voorafgaand aan bespreken van het verslag, mogelijke gevolgen van
eventuele bezuinigingen, landbouwbelang, ENCI en Loods5. Dhr.
Homan, mw. Snoeck en de wethouder beantwoorden de vragen. Op
de vraag over budget van de WMC geeft de wethouder aan dat deze
125.000 euro is. Hij gaat dit nog even na bij collega Heijnen, en mocht
de informatie onverhoopt niet juist zijn geeft hij hiervan nog bericht.
Hierna concludeert de voorzitter dat alle vragen zijn beantwoord.
Gezien er geen besluit genomen dient te worden door de raad is het
onderwerp hiermee afgesloten. De voorzitter sluit de vergadering.

Toezeggingen

-

Rondebriefje Informatieronde
Onderwerp

Jaarverslag 2018 van de Welstand- en Monumentencommissie

Datum

10 maart, 2020

Portefeuillehouder

Wethouder Heijnen

Programmanummer

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Behandelend ambtenaar

FHP Konings
Telefoonnummer: 043-350 4464
Frank.Konings@maastricht.nl

Wat hebben we aan het
einde van de bijeenkomst
bereikt?

De gemeenteraad heeft kennis genomen van het jaarverslag 2018 met de
daarin opgenomen beleidsaanbeveling van de WMC en het collegeverslag
welstand met daarin het antwoord van het college op de beleidsaanbeveling.

Vorm bijeenkomst

Informatiebijeenkomst

Wie neemt uiteindelijk het
besluit?

Het College

Verloop voorgaande
proces

Eind 2019 heeft de voorzitter van de WMC, de heer Menno Homan, het
jaarverslag 2018 opgeleverd.

Inhoud

Op grond van de Verordening op de Welstand- en Monumentencommissie
legt de Welstand- en Monumentencommissie (WMC) eenmaal per jaar een
verslag voor aan de gemeenteraad van de door haar verrichte
werkzaamheden.
In het jaarverslag wordt uiteengezet op welke wijze de commissie toepassing
heeft gegeven aan de welstandcriteria uit de Welstandsnota, de
monumentencriteria uit de Restauratierichtlijnen, de werkwijze van de
commissie, op welke wijze uitwerking is gegeven aan de openbaarheid van
vergaderen, de aard van de beoordeelde plannen en de bijzondere projecten.
In het jaarverslag is tevens aandacht voor het monumentenbeleid. Tot slot
worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van het gemeentelijk ruimtelijk
kwaliteitsbeleid.
Daarnaast legt het college op grond van de Woningwet een verslag voor aan
de gemeenteraad waarin ze uiteenzet op welke wijze in Maastricht met de
welstandsadviezen wordt omgegaan en in hoeveel gevallen handhavend is
opgetreden wegens ernstige strijd met redelijke eisen van welstand. Daarin
wordt ook gereageerd op de beleidsaanbevelingen van de WMC.

Van de raadsleden wordt
gevraagd

Zich te informeren

Worden er extra partijen
uitgenodigd voor de
stadsronde

Ja, de voorzitter van de WMC.

Vervolgtraject

geen

