
GEMEENTE vVEERT

VACATU RES MON U M E NTE N-WELSTAN DSCOM MISSTE WEERT

Het gemeentebestuur van Weert zoekt per 1 september 2OL7=
- Eenmonumentendeskundige;
- Een plaatsvervangendemonumentendeskundigeen
- Een plaatsvervangendwelstandslid.

Vergaderfrequentie
De monumenten-welstandscommissie functioneert voor de gemeenten Weert en
Nederweert. De commissie vergadert een keer per twee weken op de donderdag. Eens in
de zes weken vindt aansluitend aan de vergadering van de monumenten-
welstandscommissie de vergadering van de commissie Cultuurhistorie plaats; de
monumentendeskundige is lid van beide commissies.

Welstandsbeleid
Voor de toetsing van bouwplannen geldt de welstandsnota :

htto://decentrale. regelgeving.overheid. nllcvdr/XHTMLoutput/Actueel/Weert/432343. htm l.
Deze is per 1 januari 2Ol7 geactualiseerd. Het welstandsbeleid is beperkt tot die gebieden
waar het nodig is (gemeentelijke stads- en dorpsgezichten en monumenten) en vrijgelaten
waar het kan. Bouwplannen en reclames in gemeentelijk beschermde stads- en
dorpsgezichten worden getoetst aan de strengste criteria. Het secretariaat wordt gevoerd
door een ambtenaar.

Profiel

Profiel

(plaatsvervangende) monumentendeskundige
Deskundig in de eigen vakdiscipline;
Aantoonbare kennis van en ervaring met kunst-, bouw- of architectuur-
geschiedenis;
Kennis van monumenten en restauratietechniek;
Vormt samen met de overige leden een goed team;
In staat om een evenwichtig en in de tijd passend oordeel te geven over
architectuu r en cultuurhistorie ;
Goede communicatieve eigenschappen, ook naar niet-deskundigen en
Is tevens lid van de commissie Cultuurhistorie.

(plaatsvervangend) welstandslid
Deskundig in de eigen vakdiscipline architectuur en stedenbouw;
Aantoonbare ervaring met bouwkunst en ontwerpprocessen;
Affiniteit met restauratie, monumenten en historische ensembles;
Kennis van stedenbouwkundige en architectonische opbouw van het betreffende
gebied;
Vormt samen met de overige leden een goed team;
In staat om een evenwichtig en in de tijd passend oordeel te geven over
architectuur en cultuurhistorie ;
Goede communicatieve eigenschappen, ook naar niet-deskundigen.

Vergoeding
De vergoeding bedraagt€ 86,11 per uur plus reískostenvergoeding op basis van € 0,19
per km. De minimaal gegarandeerde en uitbetaalde vergadertijd bedraagt 90 minuten.

Solliciteren
Sollicitaties vóór 15 april2OtT richten aan mevrouw J. Jongeling, beleidsadviseur
monumenten en architectuur, Postbus 950, 6000 AZ in Weert of i.jongeling@weert.nl.
Aanvullende informatie vindt u op www.weert.nllvacatures en telefonisch via 0495-
575240.
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdagmiddag 19 of donderdagmiddag 20
april 2Ol7.
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