De gemeente Etten-Leur zoekt:
Eén burgerlid (m/v) voor de plaatselijke welstandscommissie.
De gemeente Etten-Leur heeft de welstandsadvisering over ingediende bouwplannen opgedragen aan
de plaatselijke welstandscommissie. In de welstandscommissie zitten twee burgerleden. Van één burgerlid verstrijkt de benoemingstermijn. Daarom wordt er een nieuw lid gezocht.
Taak van de commissie
De commissie adviseert burgemeester en wethouders over bouwplannen waarbij architectonische aspecten aan de orde komen. Die advisering gebeurt op basis van door de gemeenteraad vastgesteld beleid (o.a. de Welstandsnota 2010).
Functieprofiel burgerleden
De burgerleden kunnen zich goed kunnen verplaatsen in de gedachten van de aanvragers, hebben oog
voor het algemene belang en vertegenwoordigen de inwoners van Etten-Leur. Zij hebben een positieve
houding ten aanzien van de rol van de welstandscommissie en vanuit die positie leveren zij een bijdrage
aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Naast de vakdeskundige leden leveren zij een bijdrage aan
de bouwplanbeoordeling en dan vanuit een andere dan architectonische of stedenbouwkundige deskundigheid. Zij zijn niet werkzaam (geweest) op deze vakgebieden. Zij hebben wel aantoonbare affiniteit
met de gebouwde omgeving in het bijzonder de welstandszorg en zien hier het belang van in.
Zij zijn in staat om bouwkundige tekeningen te lezen en hebben een goed ruimtelijk inlevingsvermogen.
In een korte tijd lukt het om een passend oordeel te geven over een voorliggend bouwplan. Betrokkenen hebben wel gevoel voor architectuur en kunnen zich goed verplaatsen in de context waarin ontwikkelingen plaats gaan vinden. Eigen voorkeuren kunnen gemakkelijk losgelaten worden. Er is betrokkenheid bij de plaatselijke karakteristiek en dynamiek. Daarnaast is er een oplossingsgerichte houding en
wordt beschikt over prima sociale en communicatieve vaardigheden zowel richting planindiener als de
andere commissieleden. De burgerleden wonen in Etten-Leur, zijn onafhankelijk van het gemeentebestuur en kunnen zich ook ten opzichte van planindieners onafhankelijk opstellen.
Vergaderfrequentie en vergoeding
De burgerleden nemen deel aan de vergaderingen van de welstandscommissie. In gezamenlijkheid met
de overige leden komt men tot een eindadvies. De vergaderingen vinden plaats volgens een aan het
begin van het jaar vastgesteld schema, gemiddeld eens in de twee weken op dinsdagmorgen.
De benoeming geldt voor een periode van drie jaar met een mogelijkheid voor herbenoeming van nog
eens drie jaar. Tussentijdse beleidswijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat er andere termijnen gelden. De burgerleden ontvangen een uurvergoeding die gelijk is aan de vergoeding die de vakdeskundige
leden ontvangen. Reiskosten zijn niet aan de orde.
Overige informatie
Nadere informatie over de functie en de welstandscommissie kan worden ingewonnen bij de ambtelijk
secretaris van de commissie de heer P. Perdaems telefonisch bereikbaar op nummer 5024216 of per
email: peter.perdaems@etten-leur.nl
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Reageren
Als u belangstelling heeft voor deze functie en kunt voldoen aan het profiel, stuur dan uw sollicitatie
voorzien van curriculum vitae, naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Etten-Leur, Postbus 10100 4870 GA Etten-Leur. (digitaal kunt u uw reactie insturen naar het eerder genoemde email adres).
De reactietermijn sluit op 8 januari 2018.

