Sector/stafafdeling:

Grondgebied/RO

Portefeuillehouder:

Wethouder Schoon

Ter behandeling in de vergadering van:
de commissie

grondgebied d.d. 6 februari 2018

de Raad

d.d. 20 februari 2018

Onderwerp:
Samenstelling monumentencommissie.
Samenvatting
Als gevolg van artikel 4 van de Verordening op de Monumentencommissie geldt een maximale
zittingsduur van zes jaar voor de leden van de monumentencommissie. De voorzitter, dhr.
Raaijmakers en het burgerlid, dhr. Van Driel hebben hun maximale zittingsduur bereikt.
Voorgesteld wordt om mevr. I. Boost te benoemen tot voorzitter. Tijdens de kennismaking
presenteert ze zich als een deskundig en communicatief vaardig persoon. Gelet op de bijzondere
capaciteiten van dhr. Van Driel wordt in afwijking van artikel 4 van de Verordening geadviseerd
hem nogmaals her te benoemen tot plaatselijk lid. Dhr. Van Driel levert door zijn veelzijdigheid
een belangrijke bijdrage in de planadvisering, hij is een moeilijk te evenaren burgerlid.
Gevraagde beslissing commissie:
De raad te adviseren:
1. Mevr. I. Boost per 1 maart 2018 voor een periode van drie jaar te benoemen tot
voorzitter.
2. Dhr. C.C. Berns per 1 maart 2018 voor een periode van drie jaar her te benoemen tot
deskundig lid en plaatsvervangend voorzitter.
3. Dhr. K. van Driel per 1 maart 2018 voor een periode van drie jaar her te benoemen tot
plaatselijk lid.
Gevraagde beslissing Raad:
1. Mevr. I. Boost per 1 maart 2018 voor een periode van drie jaar benoemen tot voorzitter.
2. Dhr. C.C. Berns per 1 maart 2018 voor een periode van drie jaar herbenoemen tot
deskundig lid en plaatsvervangend voorzitter.
3. Dhr. K. van Driel per 1 maart 2018 voor een periode van drie jaar herbenoemen tot
plaatselijk lid.
Advies / besluit vanuit commissie

(in te vullen door griffier)
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Onderwerp:
Samenstelling monumentencommissie.

1.

Inleiding
Gelet op het bepaalde in de Erfgoedwet, de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en de Erfgoedverordening 2017 is op 21 februari 2017 de
Verordening op de Monumentencommissie vastgesteld. Als gevolg van artikel 3
van de Verordening bestaat de monumentencommissie ten minste uit een
voorzitter, een archivaris en een lid. Ten minste twee leden zijn deskundig op het
gebied van architectuur, stedenbouw, bouwhistorie dan wel cultuurhistorie. Voor
de voorzitter wordt een plaatsvervanger aangewezen die hem bij afwezigheid
vervangt. Als gevolg van artikel 4 van de Verordening worden de leden van de
monumentencommissie op voorstel van burgemeester en wethouders benoemd en
ontslagen door de gemeenteraad. De leden kunnen ten hoogste voor een termijn
van drie jaar worden benoemd. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een
periode van ten hoogste drie jaar. De maximale zittingsduur van zes jaar geldt niet
voor de archivaris.
De monumentencommissie is momenteel als volgt samengesteld:
-

Voorzitter

M.P.H. Raaijmakers, architect

-

Lid, plv. voorzitter

C.C. Berns, restauratie architect

In september 2014 herbenoemd tot voorzitter
In september 2014 benoemd tot lid en
plaatsvervangend voorzitter
-

Archivaris

A.A. van der Houwen

-

Burgerlid

K. van Driel

-

Ambtelijk secretaris

J.J.M. van Oers

In september 2014 herbenoemd tot burgerlid

2.

Beoogd effect
Een binnen de bepalingen van de Verordening op de monumentencommissie
passende samenstelling van de monumentencommissie.

3.

Argumenten
Dit voorstel is gebaseerd op de volgende argumenten:
-

Als gevolg van artikel 3 van de Verordening heeft de heer Raaijmakers zijn
maximale zittingsduur bereikt. Een herbenoeming behoort niet tot de
mogelijkheden.

-

Als gevolg van artikel 3 van de Verordening behoort een herbenoeming van
dhr. Berns voor een periode van drie jaar tot de mogelijkheden. Dhr. Berns is
deskundig op het gebied van architectuur, restauratie en bouwhistorie en
heeft het commissiewerk in de afgelopen drie jaar goed vervuld. Gelet op de
gewenste continuïteit in de monumentencommissie is herbenoeming van dhr.
Berns voor een periode van drie jaar wenselijk. Dhr. Berns wil graag
herbenoemd worden tot lid van de monumentencommissie, maar is in verband
met zijn overige werkzaamheden geen kandidaat voor het voorzitterschap.
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-

Als gevolg van artikel 3 van de Verordening heeft dhr. Van Driel zijn maximale
zittingsduur bereikt. Dhr. Van Driel is een moeilijk te evenaren burgerlid met
veel plaatselijk kennis, gevoel voor architectuur, technische en bouwkundige
kennis en goede communicatieve vaardigheden. Hij is een veelzijdig
kunstenaar en een actief en betrokken inwoner van de stad met een grote
belangstelling voor alles wat Brielle aangaat. Door zijn veelzijdigheid levert hij
een belangrijke bijdrage in de advisering over vele projecten in de Brielse
binnenstad. Gelet op zijn bijzondere capaciteiten is een herbenoeming van dhr.
Van Driel voor een periode van drie jaar wenselijk. In september 2017 bent u
schriftelijk geïnformeerd over de voorgestelde herbenoeming van dhr. Van
Driel. Er zijn geen reacties ontvangen op dit voorstel.

-

Als gevolg van artikel 3 van de Verordening geldt de maximale zittingsduur
niet voor de archivaris. Dhr. A.A. van der Houwen blijft lid van de
monumentencommissie.

-

Voor de invulling van de vacature voorzitter monumentencommissie stelt
Stichting Dorp, Stad en Land mevrouw I. Boost voor. Mevrouw I. Boost is
architect en eigenaar van MdL architecten te Rotterdam. Ze is deskundig op
het gebied van stedenbouw en architectuur. Ze is tevens werkzaam in
Hellevoetsluis en Westvoorne, wat gelet op de toekomstige ambtelijke fusie
een meerwaarde is. In een eerdere commissie is ze ingevallen voor dhr.
Raaijmakers, de secretaris heeft haar toen leren kennen als een deskundig en
communicatief vaardig persoon. Deze mening wordt op basis van een
oriënterend gesprek door de heren Schoon en Lakerveld gedeeld.

4.

Draagvlak en risico’s
-

De blijvende leden van de monumentencommissie kunnen zich vinden in
de voorgestelde benoeming.

-

Dhr. Raaijmakers is tevens gemandateerd lid van de welstandscommissie.
Een combinatie van de functies voorzitter monumentencommissie en welstandsgedelegeerde is praktisch. De commissievergaderingen worden na elkaar
ingepland, wat reistijd scheelt. Dhr. Raaijmakers heeft aangegeven
om gekoppeld aan de beëindiging van het voorzitterschap monumentencommissie, ook zijn functie als welstandsgedelegeerde te beëindigen.
Over de toekomstige samenstelling welstandscommissie wordt u apart
geadviseerd.

5.

Aanpak / uitvoering
Na inwerking van mevr. Boost door dhr. Raaijmakers en de overige leden van de
monumentencommissie, neemt zij het voorzitterschap over.

6.

Communicatie
N.v.t.

7.

Organisatorische en/of personele aspecten
N.v.t.
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8.

Juridische aspecten
Dit advies is gebaseerd op het bepaalde in de Erfgoedwet, de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, de Erfgoedverordening 2017 en de Verordening op de
Monumentencommissie.

9.

Kosten, baten en dekking
Er zijn geen financiële wijzigingen.

Bijlage(n): geen

pag. 4 van 4

