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. , B&W-advies: 
Onderwerp: V o o r d r a c h t p , a a t s v e r v a n g e n d e l e d e n m o n umentencommiss İ8 

Advies: 
De door Het Oversticht voorgedragen plaatsvervangende leden voor de monumentencommissie voor onbepaalde 
termijn, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 , benoemen. 

Besluit B en W: Cöfí^Xŗ^ O&dChf f ^ 

Korte samenvatting: 
In het kader van de Erfgoedwet faciliteert Het Oversticht de monumentenadvisering in de vorm van een 
monumentencommissie. Het plaatsvervangend lid bouw-Zrestauratiedeskundige heeft een andere werkkring 
aanvaard waardoor een ander plaatsvervangend lid benoemd dient te worden. 

Aanleiding: 
Sinds 2003 adviseerde de geïntegreerde welstands- en monumentencommissie van Het Oversticht ons over 
welstand en monumenten. Sinds 2009 is deze commissie gesplitst in de welstandscommissie, thans 
(stads)bouwmeester, met daarnaast een monumentencommissie. 

De afgelopen periode is de samenstelling van de monumentencommissie niet veranderd. De 
monumentencommissie bestaat op dit moment uit de volgende leden: 
voorzitter drs. D.H. Baaiman 
l id, deskundige architectuurhistorie drs. G.M. van Altena 
l id, landschapsdeskundige ir. G.J. Bierema 
l id, bouw- ì restauratiedeskundige J.T. Teunis 
l id, plaatsvervangend deskundige architectuurhistorie drs. M. van Hellemondt 
l id, plaatsvervangend bouw-Zrestauratiedeskundige ing. J. Abbink 

Het Oversticht heeft laten weten dat het plaatsvervangend lid bouw-Zrestauratiedeskundige, ing. J . Abbink, een 
andere werkkring heeft aanvaard. Het is dan ook noodzakelijk om een ander plaatsvervangend lid bouw-

Zrestauratiedeskundige te benoemen. Daarnaast heeft Het Oversticht voorgesteld een extra plaatsvervangend lid 
deskundige architectuurhistorie te benoemen. 

Het Oversticht heeft voorgesteld om met ingang van 1 januari 2018 te benoemen, als 
l id, plaatsvervangend deskundige architectuurhistorie M. Van der Vegte - Terpstra MA 
l id, plaatsvervangend bouw-Zrestauratiedeskundige ing. T. Temmink 

De bij de voordracht bijgevoegde CV's geven geen aanleiding om de voorgestelde plaatsvervangende leden niet 
te benoemen. 

Relevante eerdere besluiten: 
14INT05737: besluit van 17 februari 2015 waarbij is besloten de leden van de monumentencommissie, met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2015, te herbenoemen. 
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Doelstelling: 
Voorzien in het benoemen van een plaatsvervangend lid deskundige architectuurhistorie en een 
plaatsvervangend lid bouw- /restauratiedeskundige. 

Oplossing: 
De door Het Oversticht voorgedragen plaatsvervangende leden voor onbepaalde termijn te benoemen, met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2018. 

Effecten: 

Het waarborgen van de continuïteit in de advisering ter zake van monumenten. 

Planning: 
Omdat het lid, plaatsvervangend bouw-Zrestauratiedeskundige een andere werkkring heeft aanvaard dient 
benoeming van plaatsvervangende leden z.s.m. plaats te vinden. 
Financiële consequenties: 
geen 

Personele consequenties: 
geen 

Juridische consequenties: 
Niet van toepassing, behoudens uiteraard de formele benoeming van de plaatsvervangende leden. 

Informatisering I Automatisering: 
n.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
n.v.t. 

Communicatie: 
De benoeming van de plaatsvervangende leden zal na het besluit daartoe, bekend worden gemaakt in het 
Hellendoorn Journaal en aan Het Oversticht. 

Overige consequenties: 
geen 
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