Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden Monumentenraad
Juridisch kader
De opdracht van de Monumentenraad van Kampen is vastgelegd in de Regeling op de Monumentenraad
Kampen (te citeren als “Regeling Monumentenraad Kampen”), laatstelijk vastgesteld op 18 april 2017.
Artikel 1, lid 1 beschrijft de taakomschrijving van de MR, namelijk het adviseren en voorlichten (op verzoek
en/of ongevraagd) van burgemeesters en wethouders inzake een achttal onderdelen, namelijk:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Beleidsmatige zaken betreffende erfgoed
Selectie- en aanwijzingsvoorstellen als beschermd monument
Aanwijzingsvoorstel als beschermd stads- en dorpsgezicht
Subsidiëring
Bevordering van instandhouding van erfgoed
Uitvoering van de gemeentelijke Erfgoedverordening (behalve aanvraag vergunningen)
Creëren en onderhouden van draagvlak voor de erfgoed en erfgoedzorg door middel van
samenwerking met andere erfgoedorganisaties
andere aangelegenheden, die van belang zijn voor de behartiging van de erfgoedzorg in de
gemeente Kampen.

Concretisering
De regeling is duidelijk dat onze bevoegdheid niet verder gaat dan communicatie richting burgemeesters en
wethouders. Wij kunnen ons daarbij laten bijstaan en adviseren door adviseurs (artikel 5). Daarbij kunnen wij
één of meer van onze leden mandateren bij zaken ‘van minder gewicht of van spoedeisende aard’.
Dit betekent concreet dat:
1. Wij als MR alleen officieel adviseren richting burgemeesters en wethouders (B&W) en dus niet aan
andere gemeentelijke organen. De adviezen van de MR kunnen we gepubliceerd worden.
2. Een lid van de MR mag alleen spreken ‘namens de MR’ wanneer zij/hij formeel gemandateerd is door de
MR.
3. De MR kan zich laten adviseren door (bijvoorbeeld) erfgoedorganisaties of personen, maar zal daarna
zelf een afweging moeten maken wat vervolgens geadviseerd wordt aan B&W
4. Voor adviseurs en toehoorders het onderstaande geldt. Zij adviseren de MR en niet B&W.
a. permanente adviseurs: maken permanent deel uit van de MR kunnen volledig meediscussiëren,
maar hebben géén stemrecht
b. ambtelijke adviseurs: wonen (een deel van) de vergaderingen van de MR bij en kunnen
meepraten op door de MR vastgestelde onderwerpen en de MR informeren over zaken; hebben
géén stemrecht
c. ‘ingevlogen’ adviseurs: worden op ad hoc basis uitgenodigd door de MR, m.b.t. specifieke
thema’s; zij spreken alleen mee aangaande het betreffende agendapunt/thema
d. Toehoorders hebben in principe géén spreekrecht, tenzij van te voren aangevraagd of door MR
ter vergadering gegeven mogelijkheid daartoe (zijn dan ‘ingevlogen’ adviseur)

Bijlage: Regeling op de Monumentenraad Kampen (gedeeltelijk)
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,
Gelezen het voorstel van 11 april 2017, kenmerk 17ADV00188,
Gelet op de bepalingen van de Erfgoedwet, de Erfgoedverordening 2011 en de Regeling op de
Monumentenraad Kampen 2009,
Gelet op artikel 84 van de Gemeentewet,
Besluit vast te stellen de volgende regeling:
Regeling op de Monumentenraad Kampen
Artikel 1 Taakomschrijving
1. Er is een Monumentenraad Kampen.
2. De Monumentenraad Kampen heeft tot taak burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigener
beweging van voorlichting en advies te dienen ter zake van:
a. beleidsmatige aspecten ten aanzien van de zorg voor erfgoed;
b. de selectie- en aanwijzingsvoorstellen als beschermd monument als bedoeld in artikel 3.1,
tweede lid van de Erfgoedwet en artikel 3 van de Erfgoedverordening Kampen;
c. het aanwijzingsvoorstel als beschermd stads- en dorpsgezicht als bedoeld in artikel 9, eerste lid
onder a van de Erfgoedwet en artikel 15 van de Erfgoedverordening Kampen;
d. subsidiëring van gemeentewege in restauraties van of onderhoud aan beschermde monumenten
als bedoeld in artikel 3.1, tweede lid van de Erfgoedwet en artikel 3 van de Erfgoedverordening
Kampen;
e. de bevordering van het instandhouden van erfgoed;
f. de uitvoering van de gemeentelijke Erfgoedverordening, anders dan de advisering over aanvragen
om vergunning, welke taak is voorbehouden aan de geïntegreerde welstands- en
monumentencommissie;
g. het creëren en onderhouden van draagvlak voor de erfgoed en erfgoedzorg door middel van
samenwerking met andere erfgoedorganisaties;
h. andere aangelegenheden, die van belang zijn voor de behartiging van de erfgoedzorg in de
gemeente Kampen.
Artikel 2 Afwegingskader voor adviezen
Bij het uitbrengen van zijn adviezen laat de Monumentenraad Kampen zich primair leiden door overwegingen
van cultuurhistorisch of wetenschappelijk belang, dan wel door overwegingen die verband houden met de
belangen van beschermde monumenten als bedoeld in artikel 3.1, tweede lid van de Erfgoedwet en artikel 3
van de Erfgoedverordening Kampen of met de uitgangspunten van het beschermd stads- en dorpsgezicht als
bedoeld in artikel 9, eerste lid onder a van de Erfgoedwet en artikel 15 van de Erfgoedverordening Kampen.
Artikel 5 Adviseurs
1. De Monumentenraad Kampen wordt bijgestaan door één of meerdere ambtelijk adviseurs.
2. De Monumentenraad Kampen kan zich bij haar beraadslagingen door andere adviseurs laten bijstaan.

3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om, de Monumentenraad Kampen gehoord, andere
adviseurs aan de Monumentenraad Kampen toe te voegen.
4. De adviseurs als hierboven bedoeld, hebben in de Monumentenraad Kampen een adviserende stem.
Artikel 10 Mandatering
1. De Monumentenraad Kampen is bevoegd in zaken van minder gewicht of van spoedeisende aard haar
bevoegdheden aan één of meer van haar leden te mandateren.
2. Van de mandatering wordt in het advies melding gemaakt.
De volledige regeling is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-71240.html

