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Regeling op de monumentenraad Kampen 2009

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

Gelet op de bepalingen van de monumentenverordening,
Besluit:
vast te stellen de volgende Regeling op de monumentenraad Kampen 2009:

Artikel 1
taakomschrijving
1. Er is een monumentenraad.
2. De monumentenraad 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 monumentenzorg;
b. de selectie- en aanwijzingsvoorstellen als beschermd monument als bedoeld in artikel 3, tweede lid
c.

van de Monumentenwet 1988 en artikel 3 van de Monumentenverordening Kampen 2002;
het aanwijzingsvoorstel als beschermd stads- en dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35, tweede lid
van de Monumentenwet 1988 en artikel 16 van de Monumentenverordening Kampen 2002;

d. subsidiëring van gemeentewege in restauraties van of onderhoud aan beschermde monumenten;
e. de bevordering van het herstel van beschermde monumenten;
f.

de uitvoering van de gemeentelijke monumentenverordening, anders dan de advisering over
aanvragen om vergunning, welke taak is voorbehouden aan de geïntegreerde welstands-

/monumentencommissie;
g. het Gemeentelijk Restauratie UitvoeringsProgramma;
h. het creëren en onderhouden van draagvlak voor de monumenten(zorg);
i.

andere aangelegenheden, die van belang zijn voor de behartiging van de monumentenzorg in de
gemeente Kampen.

3. Verdere richtlijnen geven met betrekking tot de werkwijze van de monumentenraad kunnen
burgemeester en wethouders nog geven.
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Artikel 2
adviezen
Bij het uitbrengen van zijn adviezen laat de monumentenraad zich primair leiden door overwegingen van
geschiedkundig, volkskundig of wetenschappelijk belang, dan wel door overwegingen die verband houden
met de uitgangspunten van het beschermd stadsgezicht of met de belangen van individuele monumenten.

Artikel 3
samenstelling
1. De monumentenraad bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste negen leden.
2. De monumentenraad bestaat uit:
-

een lid namens de Ondernemersvereniging Kampen;

-

een lid namens Stichting Stadsherstel Kampen;
twee leden namens Het Oversticht;

-

een lid namens de plaatselijke woningbouwcorporaties;
een lid namens de Wijkvereniging Binnenstad;

-

een lid namens de Bond Heemschut;
een eigenaar van een rijksmonument;

-

een eigenaar van een gemeentelijk monument;

- de ambtenaren monumentenzorg (adviserende leden).
3. Desgewenst kunnen plaatsvervangende leden worden benoemd uit de in lid 2 genoemde organisaties.
4. De monumentenraad beschikt over leden met deskundigheid op het gebied van archeologie,
cultuurhistorie, bouwhistorie, architectuurhistorie, restauratie, landschap en/of stedenbouw.
5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om, de monumentenraad gehoord, één of meer andere
adviseurs aan de raad toe te voegen.
6. Zowel de ambtelijk secretaris als de adviseurs hebben in de monumentenraad een adviserende stem.

Artikel 4
benoeming
1. De benoeming van de leden geschiedt door burgemeester en wethouders.
2. Leden kunnen te allen tijde ontslag nemen. Ontslag dient schriftelijk te worden ingediend bij
burgemeester en wethouders.
3. De voorzitter en de secretaris van de monumentenraad worden door burgemeester en wethouders uit
het midden van de monumentenraad benoemd.
4. De monumentenraad kan uit zijn midden een plaatsvervangende voorzitter en secretaris aanwijzen.
5. De monumentenraad wordt tevens bijgestaan door een door burgemeester en wethouders aangewezen
gemeenteambtenaar als ambtelijk secretaris.
6. De benoemingen hebben plaats voor een periode van drie jaren. Aansluitende herbenoeming is
tweemaal mogelijk.
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7. Het lidmaatschap van het lid, dat in een tussentijdse vacature is benoemd, eindigt op het tijdstip, waarop
het lid in wiens plaats hij is benoemd, zou moeten aftreden.
In afwijking van het bepaalde in lid 6 van dit artikel geldt voor een lid, dat in een tussentijdse vacature is
benoemd, dat aansluitende herbenoeming driemaal mogelijk is.

Artikel 5
presentiegeld/reiskostenvergoeding
1.

De leden hebben recht op presentiegeld. De hoogte van het presentiegeld van de leden vindt plaats op
basis van de verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden 2001 zoals thans luidt of
in de toekomst zal luiden.

2.

Leden woonachtig buiten de gemeente Kampen hebben recht op reiskostenvergoeding. De hoogte van
de reiskostenvergoeding wordt bepaald op basis van de onder lid 1 genoemde verordening.

Artikel 6
vergadering
1. De monumentenraad komt bijeen:
a. na schriftelijke oproep van de voorzitter, ten minste drie maal per jaar;
b. op verzoek van ten minste twee van haar leden;
c. op verzoek van burgemeester en wethouders.
In de gevallen, bedoeld onder b. en c., belegt de voorzitter de vergadering binnen veertien dagen na de
dag van ontvangst van het verzoek.
2. De monumentenraad is bevoegd zich bij haar beraadslagingen door andere personen te doen bijstaan.
3. De vergaderingen van de monumentenraad zijn openbaar. Op voorstel van twee van de leden kan de
monumentenraad besluiten de vergadering achter gesloten deuren voort te zetten. Het bepaalde in
artikel 24 en 25 van de Gemeentewet is op een besloten vergadering van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7
stemming
1. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk.
2. De monumentenraad mag slechts besluiten nemen indien ten minste vier leden aanwezig zijn.
3. Indien minder dan vier leden aanwezig zijn, blijven de punten van de agenda staan voor de
eerstvolgende vergadering. In deze vergadering mogen ten aanzien van deze agendapunten besluiten
worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.
4. In spoedeisende gevallen kan van het bepaalde in het derde lid van dit artikel worden afgeweken,
waarvan mededeling moet worden gedaan in het uit te brengen advies.
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5. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen vindt
herstemming plaats in de eerstvolgende vergadering. Staken de stemmen dan opnieuw, dan heeft de
voorzitter de doorslaggevende stem.
6. De minderheid kan vorderen, dat uit het advies ook van haar afwijkende mening blijkt.
7. Geen lid mag tegenwoordig zijn bij de beraadslaging en bij de vaststelling van een advies over zaken,
waarbij hij/zij als belanghebbende is betrokken.
8. Alle adviezen zijn met redenen omkleed.
9. De adviezen worden door de voorzitter en de secretaris getekend.

Artikel 8
delegatie
1. De monumentenraad is bevoegd in zaken van minder gewicht of van spoedeisende aard haar
bevoegdheden aan de secretaris of één of meer van haar leden te mandateren.
2. Van de mandatering wordt in het advies melding gemaakt.

Artikel 9
vergaderruimte
Burgemeester en wethouders stellen vergader- en archiefruimte en al datgene wat de monumentenraad
voor de vervulling van haar taak nodig heeft, ter beschikking.

Artikel 10
geschillen
In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, alsmede bij gerezen geschillen, beslissen burgemeester
en wethouders, de monumentenraad gehoord.

Artikel 11
inwerkingtreding
1. Deze regeling treedt in op 1 februari 2009.
2. De verordening op de monumentenraad 2003 zoals vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van de
gemeente Kampen van 27 februari 2003 vervalt op de datum dat deze regeling in werking treedt.
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Artikel 12
citeertitel
Deze regeling kan worden aangehaald als “regeling op de monumentenraad Kampen 2009”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Kampen van 27
januari 2009,

de secretaris,

de burgemeester,

J.F. Goedegebure

mr. ing. J. Oosterhof
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