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Contactpersoon

toezicht uit op de Brabantse gemeenten. Een van de toezichtgebieden is de
gemeentelijke monumentenzorg.

Telefoon

Op 12 september 2016 (C 2195640/4061393) lieten we u in dot kader weten
dat we vermoedden dot uw gemeente ten aanzien van de gemeentelijke

Email

Monumentenzorg niet voldeed aan de wettelijke criteria. Op basis van een

mmeffert@brabant.nl

onderzoek van onze steuninstelling Monumentenhuis Brabant concludeerden wij

Kilage(n)

dot uw Monumentencommissie niet over de noodzakelijke expertise beschikte op
het gebied van de bouwkunde en de restauratie-architectuur. Dit is in strijd met
artikel 15 van de Monumentenwet 1988, die nog steeds van toepassing is op
grond van artikel 9.1, eerste lid, van de Erfgoedwet (hoofdstuk 9.
Overgangsrecht), in onze brief van september hebben wij u in de gelegenheid
gesteld aan te geven of hier sprake is van een misverstand of dat er sprake is
van een administratieve foute verslaglegging.
Oordeel 2016
In uw e-mail van 15 september 2016 bevestigde u ons vermoeden en gaf u aan
dat deze situatie ontstaan is, omdat het commissielid met expertise op het gebied
van de bouwkunde enige tijd geleden ontslag heeft genomen als lid. U geeft
echter tevens aan dat u reeds op zoek bent naar een nieuw lid, maar dat u deze
vacature helaas nog niet heeft kunnen invullen.
Tijdens een telefonisch overleg op 20 december 2016 begrepen wij dot u
binnenkort deze vacature zal invullen, om te voorzien in de noodzakelijke
expertise in de monumentencommissie op het gebied van de bouwkunde.
Desondanks handhaven we voor uw gemeente het oordeel Voldoet niet voor
wat betreft de gemeentelijke monumentenzorg, omdat de commissie in 2015 niet
aan de wettelijke vereisten voldeed.

M.P.W. (Martin) Meffert
(073) 680 80 20

Provincie Noord-Brabant

Tevens vragen we u ons op de hoogte te houden van de voortgang bij het
invullen van de vacature in de commissie.
Informeren gemeenteraad

Datum
20 december 201ó
Ons kenmaric
C2195640/4128369

De rol van de gemeenteraad bij de horizontale verantwoording binnen een
gemeente is belangrijk. Als de raad zijn controlerende rol goed uitvoert, kon
interbestuurlijk toezicht meer sober en op afstand plaatsvinden. Daarvoor is het
van belang dat u de gemeenteraad op de juiste momenten informeert. Daarom
adviseren we u de raad te informeren over de inhoud van deze brief.

Vervolg
Binnenkort zullen we u een totaaloverzicht sturen van de uitkomsten van ons
systematisch toezicht op de gebieden Archieftoezicht, Financieel toezicht.
Huisvesting vergunninghouders. Monumentenzorg, Omgevingsrecht en
Ruimtelijke Ordening.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze.

Mw. drs. E. Breebaart,
hoofd Interbestuurlijk Toezicht
In verband met geautomatiseerd verwerken Is dit document digitaal ondertekend.
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