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Onderwerp
Benoemen leden en adviseurs collegeadviescommissie Cultuurh istorie

Voorstel
Benoemen van de hieronder vermelde personen tot leden en adviseurs van de
collegeadviescom m issie Cu ltuu rh istorie voor de hu id ige raadsperiode.

Inleiding
De commissie Cultuurhistorie adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over
alle zaken met betrekking tot cultuurhistorie. Dit betreft zowel archeologie als gebouwde
monumenten, waarbij in toenemende mate ook het immateriële erfgoed wordt betrokken.

Beoogd effect/doel
Het doel van de benoeming is een commissie met een groot lokaal draagvlak, die het
college deskundig adviseert over het Weerter erfgoed. Zo worden cultuurhistorische
aspecten meegewogen bij besluitvorming, zoals ook wordt beoogd met de Omgevingswet

Argumenten
1.Er is groeiende aandacht voor cultuurhistorie
In het coalitieprogramma 'Weert koerst op verbinding' voor de periode 2018-2022 is veel
aandacht besteed aan cultuurhistorie. Archeologie, monumenten en de bijbehorende
verhalen en gebruiken zijn belangrijk voor de identiteit van Weert. Ze vergroten de
belevingswaarde en aantrekkelijkheid van onze stad en het omliggende landschap. De
uitroeping van Weert als Van Hornestad is daar exponent van.
Via het advies van de commissie Cultuurhistorie wordt cultuurhistorie meegewogen bij
beslu itvorm ing.

Weert,
30 juli 2018

B

S

GG

akkoord

bespreken

Soort besluit: Besluit college

MvdH

TG

ffi q

WvE

{l}

ü

In te vullen door het B&W secretariaat:
Akkoord

E Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
n Anders, nl.

Beslissing d.d

I

-t. r¡SÈ,.S

!
¡

*"tt"''a3

Niet akkoord
Gewijzigde versie

fl
n

b

A-stuk

tr B-stuk
C-stuk
De secretaris,

Totaal âantal pagi

PS

2.De commissie vertegenwoordigt een breed lokaal draagvlak op gebied van
cultuurhistorie.
In de commissie zijn organisaties op het gebied van cultureel erfgoed in de gemeente
Weert vertegenwoordigd. Dit waren de afgelopen jaren de Stichting Streekarcheologie
Peel-Maas-Kempen, Comité voor heemkunde Stramproy, Molenstichting Weerterland,
geschied- en oudheidkundige kring de Aldenborgh en het Koninklijk Limburgs Geschieden Oudheidkundig Genootschap. Deze organisaties zijn gevraagd een lid af te vaardigen.
Ook heeft een monumentendeskundige zitting, die tevens lid is van de Morrunrenterrwelstandscom missie.
Om ook het immateriële erfgoed in de commissie een stem te geven, zijn de Stadsgidsen
eveneens gevraagd om een afgevaardigde.
Deze organisaties hebben alle een afgevaardigde voorgedragen. Naar aanleiding daarvan
stellen wij u voor de volgende personen te benoemen als leden van de adviescommissie
Cultuurhistorie voor de huidige zittingsperiode
. De heer P. Lammeretz, Tungeler Dorpsstraat 34 in Tunqelroy, namens De
Alden borgh;
. De heer M. Bukkems, Aldenghoor 8 in Weert, namens Stichting Peel, Maas en

.

Kempen;
De heer R. Zincken, Observantenstraat 14 in Weert, namens de Molenstichting

Weerterland;
De heer F. Verhaag, Lochtstraat 6 in Stramproy, namens het Comité voor
heemkunde Stramproy;
. De heer W. Filott, Moeselschansweg 40 in Weert, namens het Koninklijk Limburgs
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG);
. De heer C. Vossen, Onze Lieve Vrouwestraat 3 in Weerl, namens de Stadsgidsen.
. De heer D. Ellens, Televisiestraat 86 in Roosendaal, monumentendeskundige van
de Monumenten-welstandscommissie (reeds benoemd in die eommissie per 1
september 2Ot7 voor een periode van 3 jaar).
Nieuw in de commissie zijn de heren Zincken, Filott en Vossen. De heer Zincken vervult de
vacature voor de Molenstichting Weerterland die is ontstaan door het terugtreden van de
heer Van den Berg per 27 september 2OI7. De heer Filott vervangt de heer Kremers
namens het LGOG. De heer Vossen vertegenwoordigt de Stadsgidsen als nieuwe
organisatie op het gebied van immaterieel erfgoed in de commissie.
(Technisch) voorzitter van de commissie is wethouder Geert Gabriëls; zijn plaatsvervanger
is wethouder Paul Sterk.

.

3.De commissie wordt bijgestaan door adviseurs op de betrokken taakvelden.
Sinds 2005 is mevrouw J. Jongeling, beleidsadviseur monumenten van de afdeling Ruimte
& economie secretaris van de commissie. De heer W. Truyen, beleidsadviseur cultuur, is
2e secretaris. Beiden zijn adviseurs van de commissie.
Om ookeen adviseurte hebben vanuit het kenniscentrum van het cultureel erfgoed, het
Gemeentearchief, en om nauwere samenwerking te bewerkstelligen, wordt voorgcstcld dc
gemeentearchivaris Jac Lemmens tevens als adviseur van de commissie te benoemen.

Kanttekeningen en risico's
Geen kanttekeningen of risico's.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Het presentiegeld voor de leden van de commissie Cultuurhistorie bedraagt €79,9I per
vergadering (volgens de circulaire (onkosten)vergoeding 2018). Bij het uitbreiden van de
commissie met een lid bedragen de meerkosten bij acht vergaderingen per jaar maximaal
€ 639,28. De totale kosten bedragen inclusief de uitbreiding € 5.120 op jaarbasis. Deze
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kosten kunnen bekostigd worden uit het budget voor commissies (grootboeknr
00 10 100.63 43007).

De voorzitter en adviseurs vallen overigens buiten deze regeling.

Uitvoering/evaluatie
Op 30 augustus 2018 is de eerstvolgende reguliere vergadering van de commissie
Cultuurhistorie. De commissie vergadert elke zes weken, aansluitend op de vergadering
van de Monumenten-welstandscommissie (deze is elke twee weken).
Evaluatie van de werkzaamheden van de commissie wordt sinds 2016 opgenomen in het
jaarverslag van het Gemeentearchief.
Com mu n icatie/ partici

patie

De benoemde leden schriftelijk op de hoogte stellen via bijgevoegde conceptbrieven

Overleg gevoerd met
Intern
Wim Truyen, afdeling OCSW,
Jac Lem mens, gemeentearchivaris,
Matjan van der Wielen, afdeling Financiën
Extern:
De betrokken organisaties op het gebied van cultureel ertgoed:
. Stichting Streekarcheologie Peel-Maas-Kempen,

.
.
.
.
.

Comité voor heemkunde Stramproy,
MolenstichtingWeerterland,
Geschied- en oudheidkundige kring de Aldenborgh,
het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap en
de Stadsgidsen

Bijlagen:
a
a

Voordrachten van de organisaties
Concept benoem ingsbrieven
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