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Voorstel: 
Met ingang van 1 januari 2015: 

1. De heer ir. R.M. Onderdelinden te benoemen als stadsbouwmeester van de gemeente 
Dalfsen voor een periode van drie jaar; 

2. De heer ir. A.H.M. Geerdink te benoemen als plaatsvervangend stadsbouwmeester van de 
gemeente Dalfsen voor een periode van drie jaar; 

3. de benoeming van de huidige leden van de welstandscommissie in te trekken, te weten: 
ing. J. Mulder 
E. Blaak-Schuitevoerder 
ir. V.W. Piscaer 
ir. L. W. Barneveld 
G.J. van den Belt 
P. Brink 
ing. L. Jacobs 
ir. H.W. de Lorm 
ir. P. Sala 
ing. A.J. Bijkerk 
ir. R.M. Onderdelinden 
ir. A.H.M. Geerdink  
ing. J.S. Rühl 
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Inleiding:  
Tijdens de raadsvergadering van 24 november 2014 heeft uw raad besloten de welstandsadvisering 
per 1 januari 2015 uit te laten voeren door een stadsbouwmeester. Op basis van de Woningwet is de 
gemeenteraad bevoegd om de stadsbouwmeester te benoemen. 
 
Argumenten 
1.1 benoeming stadsbouwmeester is noodzakelijk om uitvoering te geven aan het besluit van uw 
gemeenteraad van 24 november 2014. 
De gemeenteraad heeft op 24 november 2014 besloten om de welstandsadvisering per 1 januari 2015 
uit te laten voren door een stadsbouwmeester. Ten behoeve van de voortgang van de 
welstandsadvisering is het noodzakelijk dat er per 1 januari 2015 daadwerkelijk een 
stadsbouwmeester is benoemd.   
 
1.2 De heer ir. R.M. Onderdelinden is gelet op zijn cv een geschikte kandidaat.  
‘Het Oversticht’ heeft zelf de heer Onderdelinden als geschikte kandidaat aangedragen. Gelet op zijn 
cv (bijlage 1) en de ervaring die de gemeente Dalfsen reeds heeft opgedaan met de heer 
Onderdelinden, kan hij worden aangemerkt als geschikte kandidaat. Benoeming vindt conform de 
Woningwet plaats voor een periode van drie jaar. Na drie jaar is het mogelijk nog één maal tot 
herbenoeming over te gaan, nogmaals voor een periode van drie jaar.   
 
2.1 Het benoemen van een plaatsvervangend stadsbouwmeester is noodzakelijk om de voortgang 
van de welstandsadvisering te borgen. 
De plaatsvervangend stadsbouwmeester neemt de taken van de stadsbouwmeester over bij 
afwezigheid van de stadsbouwmeester, bijvoorbeeld in geval van ziekte en vakantie.  
 
2.2. De heer ir. A.H.M. Geerdink is gelet op zijn cv een geschikte kandidaat. 
‘Het Oversticht’ heeft zelf de heer Geerdink als geschikte kandidaat aangedragen. Gelet op zijn cv 
(bijlage 2) en de ervaring die de gemeente Dalfsen reeds heeft opgedaan met de heer Geerdink, kan 
hij worden aangemerkt als geschikte kandidaat.   
 
3.1. Om de werkzaamheden van de huidige leden van de welstandscommissie officieel te laten 
beëindigen dient hun benoeming ingetrokken te worden.  
 
Alternatieven: 
Tijdens de raadvergadering van 24 november 2014 heeft u besloten de welstandsadvisering per 1 
januari 2015 uit te laten voren door een stadsbouwmeester. Daarnaast heeft u besloten akkoord te 
gaan met de dienstverleningsovereenkomst met ‘Het Oversticht’. In deze 
diensverleningsovereenkomst is onder meer bepaald dat ‘Het Oversticht’ geschikte kandidaten 
aandraagt om als stadsbouwmeester benoemd te worden. Naast de te benoemen kandidaten zijn 
geen andere kandidaten voorgedragen.  
 
Financiële dekking: 
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting; past binnen de begroting.  
 
Communicatie: 
Indien de betreffende kandidaten zijn benoemd, zal een afschrift van het besluit worden verstuurd aan 
‘Het Oversticht’ en zal hierover gecommuniceerd worden middels een bericht in ‘kernpunten’en de 
website.  
 
Vervolg: 
De benoeming van de stadsbouwmeester en zijn plaatsvervanger, geldt voor een periode van drie 
jaar. Na drie jaar kunnen zij beide nog éénmaal herbenoemd worden voor een periode van drie jaar. 
Over drie jaar zal dus weer een benoemingsvoorstel in de raad gebracht worden. Afhankelijk van de 
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ervaring die de komende drie jaar wordt opgedaan met de stadsbouwmeester en zijn plaatsvervanger, 
zal gekozen worden voor herbenoeming of nieuwe benoeming.  
 
Bijlagen: 
Bijlage 1. CV van de heer ir. R.M. Onderdelinden 
Bijlage 2. CV van de heer ir. A.H.M. Geerdink 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur, 
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends 



   
  
 
 
 

 

Raadsbesluit 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 december 2014, nummer 288; 
 
overwegende dat tijdens de raadvergadering op 24 november 2014 is besloten de 
welstandsadvisering per 1 januari 2015 uit te laten voeren door een stadsbouwmeester en de raad 
bevoegd is op basis van de Woningwet de stadsbouwmeester te benoemen; 
 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
 Met ingang van 1 januari 2015: 

1. De heer ir. R.M. Onderdelinden te benoemen als stadsbouwmeester van de gemeente 
Dalfsen voor een periode van drie jaar; 

2. De heer ir. A.H.M. Geerdink, te benoemen als plaatsvervangend stadsbouwmeester van de 
gemeente Dalfsen voor een periode van drie jaar; 

3. de benoeming van de huidige leden van de welstandscommissie in te trekken, te weten: 
ing. J. Mulder 
E. Blaak-Schuitevoerder 
ir. V.W. Piscaer 
ir. L. W. Barneveld 
G.J. van den Belt 
P. Brink 
ing. L. Jacobs 
ir. H.W. de Lorm 
ir. P. Sala 
ing. A.J. Bijkerk 
ir. R.M. Onderdelinden 
ir. A.H.M. Geerdink  
ing. J.S. Rühl 

  
        
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 15 december 
2014. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater 
 

 
 
 
 
 
 


