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Systematisch toezicht Monumentenzorg 

Geacht college, 

Eind vorig jaar hebben we u geïnformeerd over het Beleidskader Interbestuurli/k 
Toezicht 201 ó - 2019. Een van de zes toezichtgebieden in dit beleidskader is 
de gemeentelijke monumentenzorg. Dit toezicht richt zich op de wijze waarop 
gemeenten hun taken op het gebied van archeologie, cultuurhistorie en 
monumenten uitvoeren. Indien gemeenten deze taken niet goed uitvoeren, is het 
risico groot dat onroerend cultureel erfgoed voorgoed verloren gaat. 
In het beleidskader staat onder andere dat we de uitvoering van de 
Monumentenwet door de gemeenten jaarlijks zullen beoordelen op een 
driepuntsschaal: voldoet niet - voldoet gedeeltelijk - voldoet. Voor deze 
kwalitatieve beoordeling bekijken wij of de gemeenten over een onafhankelijke 
commissie met monument-deskundigen beschikken en of de gemeenten deze 
commissie ook altijd consulteren. 

Datum 

20 december 2 0 1 6 

Ons kenmerk 

C 2 2 0 1 1 3 4 / 4 1 2 7 3 0 8 

Uw kenmerk 

Contactpersoon 

M.P.W. (Martin) Meffert 

Telefoon 

(073) 680 80 20 

Email 

mmeffert@brabant.nl 
Bijloge(n) 

Oordeel 2016 
In het voorjaar 201 ó heeft onze steuninstelling Monumentenhuis Brabant u 
gevraagd nadere informatie te verstrekken over de samenstelling van uw 
gemeentelijke monumentencommissie. In de zomer zijn de voorzitters van 
gemeentelijke monumentencommissies rechtstreeks telefonisch door ons 
benaderd met de vraag of de gemeenten hun commissie ook altijd consulteren. 

Uit onze monitor blijkt dat uw gemeente op basis van onze gegevens, met 
betrekking tot de uitvoering van de Monumentenwet het voldoet. We zien 
daarom geen aanleiding tot nadere vervolgstappen. 

Informeren gemeenteraad 
De rol van de gemeenteraad bij de horizontale verantwoording binnen een 
gemeente is belangrijk. Als de raad zijn controlerende rol goed uitvoert, kan 
interbestuurlijk toezicht meer sober en op afstand plaatsvinden. Daarvoor is het 
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van belang dat u de gemeenteraad op de juiste momenten informeert. Daarom Datum 

adviseren we u de raad te informeren over de inhoud van deze brief. 20 december 2016 

Ons kenmerk 

Vervolg C 2 2 0 1 1 3 4 / 4 1 2 7 3 0 8 

Binnenkort zullen we u een totaaloverzicht sturen van de uitkomsten van ons 
systematisch toezicht op de gebieden Archieftoezicht, Financieel toezicht, 
Huisvesting vergunninghouders, Monumentenzorg, Omgevingsrecht en 
Ruimtelijke Ordening. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 

Mw. drs. E. Breebaart, 
hoofd Interbestuurlijk Toezicht 

2 / 2 


