
 
 
 

 
 
 
 

Amendement 
 
 
Benoeming leden adviescommissie ruimtelijke kwaliteit 
 
Raad 16 november 2022, agendapunt 14    
 
 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 16 november 2022; 
 
gezien het voorstel van het college van B&W voor de vaststelling van de verordening op de 
adviescommissie ruimtelijke kwaliteit; 
 
 
overwegende dat: 
 
- artikel 17.7 van de Omgevingswet luidt: “De gemeenteraad benoemt en ontslaat de leden van een 

gemeentelijk adviesorgaan.”;  
- volgens de toelichting op dit artikel de raad een belangrijke rol heeft bij de advisering over de 

ruimtelijke kwaliteit; 
- het college de raad voorstelt de bevoegdheid tot benoeming van de commissieleden en ontslag, 

anders dan op eigen verzoek van een commissielid, aan het college te mandateren; 
- het college hiervoor het argument gebruikt dat mandatering praktischer is omdat het college vaker 

vergadert dan de raad;  
 

 
van mening zijnde dat:  
 
- het door het college genoemde praktische voordeel zeer beperkt is omdat benoeming van een lid 

van de adviescommissie slechts incidenteel aan de orde zal zijn; 
- bij herbenoeming van een of meer leden van de adviescommissie en bij reguliere vervanging 

wegens het bereiken van de maximale benoemingstermijn het college tijdig een voorstel kan doen, 
waardoor de commissie ongestoord kan blijven functioneren;  

- bij ontslag van een commissielid op verzoek diens plaatsvervanger de plaats in de adviescommissie 
kan innemen;  

- de rol van de raad bij de advisering over de ruimtelijke kwaliteit zwaarder weegt dan het zeer 
beperkte praktische voordeel van benoeming van de leden van de adviescommissie door het 
college; 

 
 
wijzigt het voorstel als volgt: 
 
- beslispunt 2 van het besluit, dat luidt “Aan het college te mandateren de bevoegdheid tot 

benoeming en “ontslag op verzoek” van leden van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit” wordt 
geschrapt’; 

- in het raadsvoorstel worden de paragrafen 2.1. en 2.2. onder “Argumenten” geschrapt; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Fractie CDA,    Fractie PvdA,  Fractie DUS Weert, 
P. Sijben  L. Heuvelmans  P. Weekers 
 
Besluitvorming: aanvaard. 
 


