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Onderwerp

Jaa rverslag Erfgoedcl uster 20 L6-20 17

Voorstel

1. In te stemmen met het jaarverslag Erfgoedcluster 2OI6-20t7;
2. De gemeenteraad te informeren via plaatsing op de TILS-Iijst.

Inleiding

Deze rapportage omvat de verantwoording van het gehele Erfgoedcluster, dus zowel van
het gemeentearchief als het gemeentemuseum. Daarnaast ook de horizontale
verantwoording over het archiefbeheer in het kader van de Archiefverordening.
Tenslotte de verantwoording van de adviescommissies Cultuurhistorie en de Monumenten-
Welstandcommissie.

Beoogd effect/doel

Promotie van het Weerter erfgoed: laten zien aan de buitenwacht wat er is gedaan in
Weert aan erfgoed in 2016 en 20L7.

Argumenten

1.1. De gemeentearchivaris rapporteert, conform de archiefverordening, aan B & W met
betrekking tot het archiefbeheer binnen de gemeente, te weten:

. Over het beheer, behoud, bestudering en beschikbaarstelling van de overgebrachte
archiefbescheiden.

. Over het toezicht op de niet-overgebrachte archiefbescheiden.

1.2. De inhoudelijke bijdrage op het gebied van archeologie en monumenten is
afgestemd met en akkoord bevonden door de collegeadviescommissie voor
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Cultuurhistorie, laatstelijk op 15 maart 2018. Dit betreft het gezamenlijk jaarverslag
over 2016 en 2017.

2.1. De archiefverordening schrijft voor, dat B & W de Raad informeert over het
a rchiefbeheer bi ¡t nert de gemeente.

Kanttekeningen en risico's

1.1. Niet van toepassing
1.2. Niet van toepassing
2.t. Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Niet van Toepassing

Comm u n icatie/ partici patie

De raad informeren vía de TILS-lijst.

Overleg gevoerd met

Intern:

Hans Jansen, afdelingshoofd OCSW
Noëlle Kemmerling, kwartiermaker museum Jacob van Horne
Joke Jongeling, beleidsadviseur monumenten en architectuur
Wim Truyen, beleidsadviseur cultuur

Extern:

Niet van toepassing

Bijlagen:

. Jaarverslag Erfgoedcluster20t6-20t7

. Bestuurlijkesamenvatting
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