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Raadsvergadering 21 januari 2020 

Volgnummer 154-2019 

Onderwerp Nieuw lid voor de Welstands-/Monumentencommissie 

Programmanummer 1 Bestuur en dienstverlening 

Registratienummer 2019-34536 

Collegevergadering 26-11-2019 

Portefeuillehouder Wethouder Heijnen 

Organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid 

Behandelend ambtenaar 

E.M.M. Snoeck 

Telefoonnummer: 043-350 5046 

ellen.snoeck@maastricht.nl 

Bijlagen  

bijlage 1 Raadsbesluit 

bijlage 2 CV van M. Scheren 

bijlage 3 Rooster van aantreding/aftreding 
 

 

 

AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

De Welstands-/Monumentencommissie is een onafhankelijke commissie die burgemeester en 

wethouders adviseert over de welstands- en monumentenaspecten van aanvragen voor een 

omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk en over principeaanvragen voor 

bouwactiviteiten.  

De commissie bestaat uit een voorzitter, vier deskundige leden en één burgerlid. 

 

Op 1 februari 2020 verloopt de benoemingstermijn van het commissielid de heer Harold Janssen.  

Om de continuïteit van de commissie te bewerkstelligen, stellen burgemeester en wethouders de 

gemeenteraad voor de heer Marco Scheren te benoemen tot 1 februari 2023 
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Beslispunten 

1. De heer Marco Scheren te benoemen als lid van de Welstands-/Monumentencommissie tot 1 

februari 2023 

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

Op 1 februari 2020 verloopt de benoemingstermijn van het lid van de Welstands-

/Monumentencommissie, de heer Harold Janssen.  

De Welstands-/Monumentencommissie is een onafhankelijke commissie die burgemeester en 

wethouders adviseert over de welstandsaspecten van aanvragen voor een omgevingsvergunning 

voor het bouwen van een bouwwerk en over principeaanvragen voor bouwactiviteiten.  

 

Volgens het gestelde in artikel 12b van de Woningwet worden de leden van de Welstands-

/Monumentencommissie op voorstel van de burgemeester en wethouders door de gemeenteraad 

benoemd en ontslagen. De benoeming van de leden geschiedt voor een termijn van drie jaar, met 

een mogelijke eenmalige herbenoeming voor een periode van maximaal drie jaar.  

 

In de verordening op de Welstands-/Monumentencommissie 2010 zijn de taken, samenstelling en 

benoeming, werkwijze en de verantwoording geregeld. 

 

2. Gewenste situatie. 

Conform de verordening op de Welstands-/Monumentencommissie dient de commissie te bestaan 

uit een voorzitter, vier deskundige leden en één burgerlid. Met de benoeming wordt voldaan aan het 

aantal leden van de Welstands-/Monumentencommissie. 

 

3. Argumenten. 

Naar aanleiding van de vacature, die na 1 februari 2020 gaat ontstaan, is een wervingsprocedure 

opgestart voor een nieuw lid. Hiertoe is op 1 september 2019 een open sollicitatieprocedure in 

werking gesteld. Hierop hebben veertien personen gereageerd; vrouwen hebben niet gereageerd op 

de vacature. De selectiecommissie, bestaande uit de commissieleden de heer J. van der Hoeve en 

M. Homan, de teammanager Vergunnen Wabo van Veiligheid en Leefbaarheid de heer R. Huntjens 
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en de adjunct secretaris van de Welstands-/Monumentencommissie de mevrouw E. Snoeck, hebben 

op 15 en 29 oktober met twee kandidaten gesproken.  

Op basis van de selectiecriteria, zoals vermeld in de "verordening op de Welstands- 

/Monumentencommissie 2010" heeft door de selectiecommissie een zorgvuldige afweging 

plaatsgevonden. Uit de kandidaten wordt voor de benoeming voorgedragen dhr. M. Scheren, 

architect te Maastricht. Naar de mening van de selectiecommissie is dhr. Marco Scheren zeer 

deskundig op het vakgebied en specifiek in de restauratiepraktijk, heeft ruime ervaring als architect, 

beschikt over goede redactionele vaardigheden, denkt maatschappelijk in oplossende sfeer en past 

binnen het team van de commissie. 

Voor het curriculum vitae van de heer Marco Scheren wordt verwezen naar de bijlage 2. 

 

4. Alternatieven. 

Zie ook onder 3 "argumenten" 

 

5. Financiën. 

De kosten zijn opgenomen in het budget van de Welstands-/Monumentencommissie 

 

6. Vervolg. 

Na besluitvorming door de gemeenteraad zal de heer Marco Scheren in kennis gesteld worden van 

zijn benoeming. 

 

7. Participatie 

Niet van toepassing 

 

Burgemeester en Wethouders van Maastricht, 

De Secretaris, 

R. Kleijnen. 

De Burgemeester, 

J.M. Penn-te Strake. 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.26 november 2019, organisatieonderdeel 

Veiligheid en Leefbaarheid, no. 2019-34533; 

 

Gelet op In de verordening op de Welstands-/Monumentencommissie 2010 zijn de taken, 

samenstelling en benoeming, werkwijze en de verantwoording geregeld. 

 

BESLUIT: 

 

De heer Marco Scheren te benoemen als lid van de Welstands-/Monumentencommissie tot 1 

februari 2023. 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 21 januari 

2020. 

 

De griffier,  de voorzitter, 

 

 


