
 
 
 
Betreft  : artikel 34 vragen Reglement op de monumentencommissie 
 
 
 
De LPV neemt kennis van het reglement op de Monumentencommissie van de Gemeente Vlissingen 
en verzoekt antwoord op de volgende vragen. 
 
 
1. De LPV hecht waarde aan de adviestaak van de Monumentencommissie aan het college. We 
staan achter de wijze waarop de commissie is samengesteld en de eisen die worden gesteld aan de 
competenties en kwaliteiten van de leden van de commissie. 
Wat is de reden dat bij artikel 5 Zittingsduur deze termijn zo staat beschreven dat een lid steeds voor 
een periode van drie jaar kan worden herbenoemd. 
 
  
2.  Is het college bereid artikel 5 Zittingsduur zo aan te vullen dat leden van de 
monumentencommissie ten hoogste voor een termijn van drie jaar worden benoemd en dat zij 
eenmaal kunnen worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar. De maximale 
zittingsduur is derhalve zes jaren. 
 
 
Vlissingen, 10 september 2019 
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aan de Fractie Lokale Partij Vlissingen

 

UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM

10-09-2019 1136168 / 1137044 11 oktober 2019
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN

C.M. Luteijn Paul Krugerstraat 1 0118-487156

ONDERWERP

beantwoording vragen art. 34 RvO - Reglement op de Monumentencommissie 2011

Geachte fractie,

Wij hebben uw vragen over het Reglement op de Monumentencommissie 2011 ontvangen. 
Hieronder hebben wij uw vragen van de antwoorden voorzien.

1. De LPV hecht waarde aan de adviestaak van de Monumentencommissie aan het college. 
We staan achter de wijze waarop de commissie is samengesteld en de eisen die worden 
gesteld aan de competenties en kwaliteiten van de leden van de commissie. Wat is de reden 
dat bij artikel 5 Zittingsduur deze termijn zo staat beschreven dat een lid steeds voor een 
periode van drie jaar kan worden herbenoemd.

antwoord: Onafhankelijke deskundigheid op het gebied van het cultureel erfgoed is in 
Zeeland beperkt aanwezig of is niet beschikbaar. De huidige leden van de monumen-
tenkommissie komen allemaal van buiten Zeeland. De leden van de monumentencom-
missie worden samen met de gemeente Veere geworven. Een korte zittingsduur of de 
afwezigheid van een herbenoemingsmogelijkheid is van invloed op de kwaliteit van de 
kandidaten. Indien bestaande leden van de monumentencommissie in kwalitatief op-
zicht in Vlissingen én in Veere goed werk leveren dan is het voor alle partijen belangrijk 
dat het advieswerk wordt gecontinueerd. Om deze reden is in het reglement de herbe-
noeming niet geclausuleerd.

2. Is het college bereid artikel 5 Zittingsduur zo aan te vullen dat leden van de monumenten-
commissie ten hoogste voor een termijn van drie jaar worden benoemd en dat zij eenmaal 
kunnen worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar. De maximale zittings-
duur is derhalve zes jaren.

antwoord: De wijziging of aanpassing van het reglement is een raadsbevoegdheid. Wij 
zullen de gemeenteraad hierover geen voorstellen meer doen. Herbenoeming van de 
huidige monumentencommissie is niet aan de orde omdat de Omgevingswet [volgens 
de huidige stand van zaken] op 1 januari 2021 in werking treedt. Dat is dezelfde datum 
waarop bepalingen in de Monumentenwet 1988 over o.a. de adviestaak van de 
monumentencommissie vervallen. In het lokale beleid zal dan de toepassing van de 
Omgevingswet voor het cultureel erfgoed geregeld zijn. Met de voorbereiding hiervan 
zijn wij momenteel bezig. De huidige leden van de monumentencommissie zijn om 
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deze redenen benoemd tot 31 december 2020. Indien de Omgevingswet uiteindelijk 
later in werking zal treden zullen wij ons beraden over de samenstelling en de 
zittingsduur van de monumentencommissie.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar
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