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Onderwerp

Tussentijdse benoeming lid Collegeadviescommissie Cultuurhistorie

Voorstel

Een nieuwe vertegenwoordiger van de stadsgidsen te benoemen tot lid van de
Collegeadviescom missie Cultuurh istorie voor de hu idige college periode.

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 efgoed wordt betrokken.
Op t4 augustus 2018 zijn de leden van deze commissie benoemd voor de huidige
raadsperiode. Namens de Stadsgidsen is de heer C. Vossen benoemd. Wegens ziekte
verzoekt de heer Vossen het lidmaatschap te beëindigen.

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.

Argumenten

7.De commissie vertegenwoordigt een breed lokaal draagvlak op gebied van
cultuurhistorie.
In de commissie zijn organisaties op het gebied van cultureel erfgoed ín de gemeente
Weert vertegenwoordigd. Sinds augustus 2018 maken de Stadsgidsen deel uit van deze
organisaties.
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2.Scheidend lid stelt plaatsvervanger voor.
Volgens de'specifieke bepalingen met betrekking tot de adviescommissie Cultuurhistorie'
van het'Reglement op de commissie van advies aan het college van burgemeester en
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De Stadsgidsen stellen voor in de plaats van de heerVossen de heerJ. Lemmen te
benoemen.

Kanttekeningen en risico's

Geen kanttekeningen of risico's

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het betreft vervanging, geen uitbrerdrng. Daarmee zijn er wat dit betreft geen flnanclële
consequenties.
Wel telt de gemeente Weeft sinds 3 mei 2019 50.000 inwoners. De commissieleden
krijgen presentiegeld uitgekeerd volgens het Rechtspositiebesluit raads- en
commissieleden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen gemeenten tot en met 50.000
inwoners en gemeenten met meer dan 50.000 inwoners. De vergoeding van de
commissieleden wordt dan per volgende peildatum verhoogd van € 82,46 naar €LOL,47
per vergadering (bedragen 2019). Dit kan worden opgevangen binnen het huidige budget
(0010100 / 6343007).

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Com m un icatie/ participatie

De heer Lemmen en de Stadsgidsen schriftelijk op de hoogte stellen via bijgevoegde
conceptbrieven. De samenstelling op de website laten aanpassen en de heer Lemmen
opnemen in de verzendlijst van de commissie Cultuurhistorie.

Overleg gevoerd met

Intern:

Griffie, Financiën

Extern

De Stadsgidsen

Bijlagen:

a Conceptbrief benoeming Hr. Lemmen
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