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Beste dames/heren,

Op basis van de op 14 april 2015 vastgestelde Verordening op de A2-Erfgoedcommissie dient deze
commissie ieder jaar verslag uit te brengen van haar werkzaamheden aan het college en de raad.

Jaarverslag 2017 - 2018 A2Erfgoedcommissie

Op 9 april 2019 hebben wij kennis genomen van het jaarverslag 201 7 - 2018 A2-Erfgoedcommissie.
Door middel van deze raadsinformatiebrief wordt u het jaarverslag ter kennisname aangeboden.
Het jaarverslag beschrijft allereerst de werkzaamheden van de A2-Erfgoedcommissie, gevolgd door een
evaluatie van de werkzaamheden in de periode 201 7 -2018. Hierbij is gekeken naar de doelstelling van
de vorming van de A2-Erfgoedcommissie, de bereikte resultaten en aandachtspunten.

Doelstelling

De beoogde doelstelling van de vorming van de A2-Erfgoedcommissie was:
-Verminderen kwetsbaarheid van de afzonderlijke monumentencommissies;
- Versterken van de kwaliteit van de advisering;
- Versterken van de dienstverlening;
- Vergroten van efficiency;
- Meer effectiviteit;

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat van de vijf beoogde doelstellingen, de eerste drie reeds eerder waren
gerealiseerd en de laatste twee door de aangebrachte aanpassingen in de periode 201 7 -2018 thans
eveneens zijn gerealiseerd. Zijnde een evenredige vertegenwoordiging van de drie gemeenten in de
samenstelling van de nieuwe A2-Erfgoedcommissie en een inhaalslag in de afhandeling van actiepunten
door middel van een planmatige aanpak.
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De Erfgoedcommissie is terugkijkend over de afgelopen bijna twee jaar de mening toegedaan dat de
gezamenlijke Erfgoedcommissie van de drie gemeenten een meeropbrengst heeft gehad ten opzichte van
die van de som der delen ( de drie afzonderlijke gemeentelijke monumentencommissies), maar dat
tegelijkertijd die extra waarde niet voor elk van de voorgaande gemeentelijke monumentencommissies
even groot is geweest.

Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
De secretaris,
De burgemeester,
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