SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.
INDIENING
Steller vragen: VVD FRACTIE, Cees Leenders
Datum: 28 april 2012

Onderwerp: jaarverslag Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede 2012
Wijze van beantwoording:
X mondeling - in commissie RUI
Uiterlijke beantwoording: binnen afgesproken termijn, bij voorkeur in de vergadering van de commissie
Ruimte d.d.21 mei 2012,

Vooraf:
Betreft een vraag over de presentatie en vormgeving van bovengenoemd jaarverslag, die door de
VVD als buitensporig duur uitziend wordt ervaren en de website www.wznh.nu
Vraag/Vragen:
•
•
•

De VVD wil geïnformeerd worden over het budget van deze organisatie, met detail informatie
over door wie en waarvoor de budgetten worden besteed?
De VVD wil geïnformeerd worden over de Heemsteedse financiële bijdrage aan deze
organisatie?
De VVD vraagt zich af of en in hoeverre deze organisatie functioneert binnen
gestelde/begrensde wettelijke kaders en heeft daarbij de vraag wie het bedrijfsmatige kader
en de scoop van deze organisatie bepaalt en evalueert?

ANTWOORD
datum: 07-05-2012
portefeuillehouder: P. van der Stadt
vraag:
• De VVD wil geïnformeerd worden over het budget van deze organisatie, met detail informatie
over door wie en waarvoor de budgetten worden besteed?
Omdat uw vragen mede betrekking hebben op de inrichting en structuur van een externe organisatie
hebben we de WZNH ( welstandszorg Noord-Holland) gevraagd om commentaar op uw vragen.
De WZNH heeft schriftelijk gereageerd en ons mede het jaarverslag 2011 van de WZNH toegestuurd.
antwoord:
Het antwoord op bovenstaande vraag treft u aan in het jaarverslag 2011 van de WZNH. Met name in
hoofdstuk 2. Kengetallen en financieel resultaat, beginnend op pagina 27 en volgende. (bijlage 2)

vraag:
•

De VVD wil geïnformeerd worden over de Heemsteedse financiële bijdrage aan deze
organisatie?

Antwoord:

Vanaf 1 juni 2011 is door de gemeente Heemstede een bedrag van € 5166,45 betaald aan de WZNH
voor adviezen m.b.t. aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen.
In 2011 is een bedrag van € 1440 betaald aan de WZNH voor adviezen mbt monumenten.
De tarieven zijn gebaseerd op het volgende:

In haar vergadering van 26-05-2011 heeft de gemeenteraad besloten de welstandsadvisering tijdelijk,
voor de duur van zes maanden in afwachting van een definitief voorstel, ( raadsbesluit van 15-122011) de advisering over welstand te laten verzorgen door de WZNH, Adviescommissie voor
Ruimtelijke Kwaliteit. Sinds juni 2011 brengt de WZNH tweewekelijks advies uit en ontvangt daarvoor
een financiële vergoeding die gebaseerd is op de tarieven zoals omschreven in artikel 5 van de met
de WZNH gesloten samenwerkingsovereenkomst.
Het bedoelde artikel luidt als volgt:
Artikel 5
5.1
De tarieven waarvoor de advisering door WZNH plaatsvindt, worden jaarlijks door het Bestuur van
WZNH vastgesteld en voorgelegd aan de Vereniging Noord-Hollandse Gemeenten.
5.2
Tariefswijziging treedt in per 1 januari van het volgende jaar na vaststelling van de gewijzigde tarieven
en schriftelijke mededeling daarvan aan de Gemeente voor 1 september van het lopende jaar. Indien
de Gemeente niet akkoord gaat met de eventuele tariefswijziging, kan zij de overeenkomst met ingang
van het jaar waarvoor nieuwe tarief zal gaan gelden beëindigen door middel van een schriftelijke
mededeling hiertoe uiterlijk twee maanden voor de inwerkingtreding van de tariefswijziging.
De tarievenlijst 2011 maakt onderdeel uit van de hiervoor genoemde overeenkomst en maakt als
bijlage ( verseonnr. 524339) deel uit van het raadsbesluit van 15-12-2011 verseonnr. 545370.
vraag:
De VVD vraagt zich af of en in hoeverre deze organisatie functioneert binnen gestelde/begrensde
wettelijke kaders en heeft daarbij de vraag wie het bedrijfsmatige kader en de scoop van deze
organisatie bepaalt en evalueert?
Antwoord:
Voor het antwoord op deze vraag verwijzen we u graag naar de brief van de WZNH
van 9 mei 2012, kenmerk 12-047-JMC/JM die u hierbij als bijlage aantreft. (bijlage 1)
Bijlage 1) Brief van 9 mei 2012
Bijlage 2) jaarverslag WZNH 2011
.

