
 

 

 
 
 
Raadsvoorstel 
 
 
 
Status: Besluitvormend 
 
 
 
 
  
Agendapunt: 15 
  
Onderwerp: benoeming (plaatsvervangend) stadsbouwmeester  
  
Datum:  31 oktober 2017  
  
Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola  
  
Decosnummer: 685  
  
Informant: Richard Pap 
 E. r.pap@dalfsen.nl 
 T. (0529) 48 82 26  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorstel: 
Met ingang van 1 januari 2018: 

1. de heer ir. R. (Roel) Bosch te benoemen als stadsbouwmeester van de gemeente Dalfsen 
voor een periode van drie jaar; 

2. de heer  ir. M.A. (Marc) Eijkelkamp te benoemen als plaatsvervangend stadsbouwmeester van 
de gemeente Dalfsen voor een periode van drie jaar. 

 
 



 
 

 
 
 

 
Inleiding:  
Tijdens de raadsvergadering van 24 november 2014 heeft de raad besloten de welstandsadvisering 
per 1 januari 2015 uit te laten voeren door de heer ir. R.M. Onderdelinden als stadsbouwmeester en 
de heer ir. A.H.M. Geerdink als plaatsvervangend stadsbouwmeester van de gemeente Dalfsen voor 
een periode van drie jaar. Op basis van de Woningwet is de gemeenteraad bevoegd om de 
stadsbouwmeester te benoemen. De heer Onderdelinden heeft binnen Het Oversticht een andere 
functie aanvaard en de heer Geerdink gaat per 1 januari 2018 met pensioen. Voor de vervanging van 
de huidige stadsbouwmeester heer Onderdelinden heeft Het Oversticht een opvolger aangetrokken 
namelijk de heer ir. Roel Bosch. Voor de vervanging van de heer Geerdink stelt Het Oversticht voor de 
heer ir. Mark Eijkelkamp als plaatsvervangend stadsbouwmeester te benoemen. Het Oversticht 
verwacht dat deze heren vanuit hun werkervaring, competenties en persoonlijkheid geschikte 
kandidaat stadsbouwmeester respectievelijk plaatsvervangend stadsbouwmeester voor de gemeente 
Dalfsen zijn.  
 
Argumenten: 
1.1 De benoeming (plaatsvervangend) stadsbouwmeester is noodzakelijk om uitvoering te geven aan 
het besluit van de 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 (plaatsvervangend) stadsbouwmeester. Ten behoeve van de voortgang 
van de welstandsadvisering is het noodzakelijk dat er per 1 januari 2018 opnieuw een 
(plaatsvervangend) stadsbouwmeester wordt benoemd voor een nieuwe periode van drie jaar.  
Benoeming vindt conform de Woningwet plaats voor een periode van drie jaar. 
 
1.2 De heer ir. Roel Bosch is gelet op zijn CV een geschikte kandidaat.  
Het Oversticht’ heeft zelf de heer Bosch als geschikte kandidaat aangedragen. De heer Bosch heeft 
ruime ervaring in advisering over ruimtelijke kwaliteit als architect, directeur en eigenaar van 
verschillende architectenbureaus. Vanaf medio november 2017 zal hij samen met de huidige 
stadsbouwmeester de heer Onderdelinden de gemeentebezoeken en advisering verzorgen. Gezien 
zijn profiel is hij passend in zijn rol als Stadsbouwmeester voor de gemeente Dalfsen. 
Zie voor meer informatie zijn CV zoals bijgevoegd in bijlage 1.  
 
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. Mark Eijkelkamp is gelet op zijn CV een geschikte kandidaat. 
Het Oversticht’ heeft zelf de heer Eijkelkamp als geschikte kandidaat aangedragen. Ook de heer 
Eijkelkamp heeft ruime ervaring op het gebied van advisering over ruimtelijke kwaliteit als architect en 
eigenaar van een architectenbureau. In de gemeente Dalfsen heeft hij inmiddels enige ervaring 
opgedaan door de huidige stadsbouwmeester de heer R.M Onderdelinden te begeleiden. 
Zie voor meer informatie zijn CV zoals bijgevoegd in bijlage 2.  
 
3. De huidige stadsbouwmeester de heer ir. R.M. Onderdelinden blijft beschikbaar als klankbord. 
Teneinde een goede overdracht van werkzaamheden te bewerkstelligen,  is met Het Oversticht en 
ambtelijk afgestemd dat de heer Bosch vanaf medio november 2017 samen met de heer 
Onderdelinden de gemeentebezoeken en advisering verzorgt. Hierdoor kan de heer Onderdelinden 
zijn opvolger zo goed mogelijk inwerken. Bovendien blijft de heer Onderdelinden beschikbaar als 
klankbord vanaf 1 januari 2018. 
 
 



 
 

 
 
 

Kanttekeningen 
1. De huidige stadsbouwmeester de heer Onderdelinden heeft vele jaren ervaring in advisering over 
ruimtelijke kwaliteit als secretaris van de vorige welstandscommissie en als stadsbouwmeester voor 
de gemeente Dalfsen. De voorgestelde (plaatsvervangend) Stadsbouwmeester heeft deze ervaring 
nog niet maar beschikt echter wel over een netwerk waarbinnen hij bouwplannen ook aan andere 
deskundigen kan voorleggen waaronder ook de huidige stadsbouwmeester de heer Onderdelinden. 
Zo wordt voor de plannen waarbij dat nodig is, alsnog de kwaliteit geborgd.  
 
Alternatieven: 
1. Andere kandidaten benoemen. 
Tijdens de raadvergadering van 24 november 2014 heeft de raad besloten de welstandsadvisering per 
1 januari 2015 uit te laten voeren door een stadsbouwmeester. Daarnaast heeft de raad 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.  Omdat de voordracht bij Het Oversticht is neergelegd is het 
niet logisch om hiervan af te wijken. 
 
Duurzaamheid: 
Niet van toepassing. 
 
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’. 
 
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 
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 ir. R. (Roel) Bosch (vertrouwelijk) 
Bijlage 2 CV ir. M.A. (Marc) Eijkelkamp (vertrouwelijk)
 
 
 
 
 
 
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. 31 oktober 2017, nummer 685; 
 
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 2018: 

1. De heer ir. R. (Roel) Bosch, te benoemen als stadsbouwmeester van de gemeente Dalfsen 
voor een periode van drie jaar; 

2. De heer ir. M.A. (Marc) Eijkelkamp, te benoemen als plaatsvervangend stadsbouwmeester 
van de gemeente Dalfsen voor een periode van drie jaar. 

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
27 november 2017. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


