
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 37 RvO) 
(schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. Bij de vragen wordt 
aangegeven of schriftelijk of mondelinge beantwoording wordt verlangd) 
 

 

 
Van (naam raads l i d)  D66, Fred Koot 
  
Aan  De voorzitter van de raad 
  
  
Onderwerp:  Voortgang van de in maart 2017 aangenomen motie 

inzake de erfgoedvisie Teylingen (zie bijlage).  
  
Ingedien d d.d.   4 januari 2018 
  
Verzo ekt mon de l inge/ 
schr i ftel i j ke  bean twoordin g 

Schriftelijk en mondeling 

  
  
Datum  doo rgezonden aan 
col lege/ov eri ge  raads leden 
doo r g ri f f i e:  

4 januari 2018 

  
  
Inhoud schri ftel i j ke vraag 
 
Naar aanleiding van de discussie in commissievergadering Ruimte op 11 december 2017 
inzake het vaststellen van de Erfgoedvisie en de Erfgoedverordening is door de 
commissie Ruimte geadviseerd dit item door te schuiven naar de commissie- en 
raadsvergadering in februari 2018. 
 
Gelet op genoemde discussie in de commissie Ruimte hecht ik eraan te benadrukken dat 
D66 het college en de raad nadrukkelijk wil wijzen op de bevoegdheidsverdeling tussen 
raad en college. De raad heeft met het besluit tot het vaststellen van de motie duidelijke 
kaders gesteld die het college conform deze kaders moet uitvoeren en verwerken in een 
concept - visie. 
 
In die zin verwachten wij van het college een daadkrachtige en proactieve houding bij 
het uitvoeren van deze motie in de meest brede betekenis zoals de raad het bedoeld 
heeft. 
 
Gelet op de reactie in de commissie Ruimte en de daar voorliggende beperkte uitwerking 
van de motie vinden wij het gepast het college en de raad hierop alsnog te wijzen en 
zullen wij kritisch kijken naar de volledige uitwerking van de motie in de commissie 
Ruimte van februari. 
 
Overwegende: 
 

 dat Erfgoed een belangrijk thema is in de gemeente Teylingen (zie bijvoorbeeld 
de recente actie ‘redt de Blaarkop en de Lakenvelders’) 

 dat de Erfgoedwet al op 1 juli 2016 in werking is getreden en de voorbereiding 
voor de implementatie van deze wet ruim daarvoor had kunnen plaatsvinden 

 dat de gemeenteraad steeds heeft aangedrongen op een zorgvuldig proces ten 
behoeve van een Erfgoedbeleid in brede zin als verwoord in de op 30 maart 2017 
door de gemeenteraad aangenomen motie ‘Erfgoedbeleid Teylingen’ 

 dat door leden van de commissie Ruimte diverse malen optioneel middelen breed 
zijn aangeboden (w.o. tijd, geld) mits hiervoor een adequaat voorstel zou zijn 
gedaan vanuit het college van B&W 

 dat op basis van de documenten als in de commissie Ruimte van 11 december 
2017 zijn voorgelegd, sprake is van een te beperkte uitwerking van de motie 

 dat naar huidig inzicht de motie niet volledig is / wordt uitgevoerd  
 



 

Vragen: 
1. Wat is de gedetailleerde stand van zaken m.b.t. de volledige uitvoering van de 

motie ‘Erfgoedbeleid Teylingen’. 
2. Hoe ziet het proces, al dan niet gefaseerd, er op dit moment uit. 
3. Welke procedures zijn in gang gezet dan wel worden in gang gezet. 
4. Kan de commissie Ruimte c.q. de Gemeenteraad respectievelijk in de 

vergaderingen van 13 februari 2018 en 8 maart 2018 in zijn vergadering van  
korte termijn een gedetailleerde ‘rekening en verantwoording’ tegemoetzien van 
de uitvoering van de motie met oplossingsrichtingen voor hetgeen niet is gedaan. 

 
 
 
Datum  an twoordbes lu i t  co l l ege:        
 
 
Antwoo rd col l ege:  
 
[He rhaal  de v ragen en  gee f  d aaro nder  het  an twoor d van  he t co l l ege aan ]  
 
Vraag 1: 
Antwoord 1: 
 
Vraag 2: 
Antwoord 2: 
 
Vraag 3: 
Antwoord 3: 
 
Vraag 4: 
Antwoord 4: 
 
 
 
 
Datum  a fhan del ing raadsv ergader ing:        
 
 
Bij lagen: Raadsbesluit motie ‘Erfgoedbeleid Teylingen’ 
 
MOTIE (artikel 33 RvO)  
(Ieder lid kan ter vergadering een motie indienen)  
  

  
Van (naam raadslid of fractie)  

D66 en VVD  
  
Aan  
  

  
De voorzitter  
  

  
Onderwerp:  

  
Erfgoedbeleid Teylingen  
  

  
Datum raad in openbare  
vergadering bijeen:  
  

  
30-03-2017  

  
    
    
De fracties van D66 en VVD,  
  
Stelt de raad voor de volgende motie aan te nemen;  
  



 

Van oordeel, dat;  
• Ons erfgoed een brug vormt tussen ons verleden en onze toekomst, en vaak een 

drager is van lokale cultuur en traditie.  
  

• Het belangrijk is dat onze inwoners en ondernemers dit historisch besef, anders 
gezegd het cultureel geheugen, behouden.  
  

• Een gangbare definitie van Erfgoed is:  
  
Sporen uit het verleden in het heden, die zichtbaar en 
tastbaar aanwezig zijn. Dat kunnen voorwerpen zijn in 
musea, archeologische vondsten, archieven, 
monumenten en landschappen. Maar ook de daaraan 
verbonden gebruiken, verhalen en gewoonten. Aldus wordt ook wel 
onderscheid gemaakt tussen het materieel en immaterieel cultureel 
erfgoed.  
  

• De deze raadsvergadering ter besluitvorming voorliggende initiatiefnota enerzijds 
beperkt is qua visie en anderzijds het college van B&W operationeel voorschrijft 
hoe de uitvoering moet zijn.  

  
Overwegende, dat;   

• De Erfgoedwet van 1 juli 2016 de Monumentenwet en de Wet tot behoud van 
cultuurbezit vervangt.  
  

• De Erfgoedwet overbodige regels schrapt en de verantwoordelijkheid voor de 
bescherming van cultureel erfgoed zoveel mogelijk bij het erfgoedveld zelf legt 
namelijk musea, collectiebeheerders, archeologen, eigenaren en overheden.  

  
• De afgelopen tijd binnen Teylingen veel aandacht is geweest voor één onderdeel 

van ons erfgoed namelijk de instandhouding van monumentale panden.  
  

• Op grond van de Erfgoedwet een erfgoedverordening en een  

erfgoedregister nodig zijn.  
  
Van mening, dat;  

• De leegstand en het functieverlies funest zijn voor de duurzame instandhouding 
van monumenten, en er daarom voldoende vrijheid en flexibiliteit moet zijn voor 
investeringen waarbij maatwerk mogelijk is.  
   

• Het van belang is een integrale beleidsvisie Erfgoed te hebben met adequate 
instrumenten als subsidieverlening, garantiestelling, leningenverstrekking et 
cetera ten behoeve van al wat tot erfgoed gerekend kan en/of mag worden.  
  

• In overleg én samenwerking met alle belanghebbenden een breed draagvlak voor 
de gezamenlijke én geaccepteerde inzet voor de middellange termijn ten behoeve 
van ons erfgoed noodzakelijk is; kortom bundel kennis en kracht van derden.  

  
• In ruime mate ‘best practices’ beschikbaar zijn (bijvoorbeeld erfgoednota’s als die 

van de gemeenten Rotterdam, Winterswijk, Oirschot en Groningen) en dat tevens 
geput kan worden uit het document ‘Erfgoedbalans 2017’ van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

  
• Er tal van (digitale) manieren zijn de historische kennis en mogelijkheden die er 

zijn, te delen en zo: bekendheid te genereren, inwoners en bezoekers erfgoed te 
laten beleven en te laten behouden; derhalve dat wordt ingespeeld op de 
belevingswereld van jong en oud.   
  

Roept het college op;  
1. Een integrale Erfgoedvisie te formuleren en hierbij het raadsproces van 

Beeldvorming / Oordeelsvorming / Besluitvorming (BOB) te volgen.  



 

  
2. Nog voor het zomerreces 2017 een beeldvormende sessie te organiseren met 

stakeholders als inwoners, geïnteresseerden, gebruikers, eigenaren, historische 
verenigingen et cetera.  

  
3. In de mei 2017-vergadering van de commissie Ruimte met een planningsvoorstel 

te komen voor de stappen in het BOB-proces.  
  

4. Vóór 1 januari 2018 de gemeenteraad te laten besluiten over de dan opgestelde 
visienota Erfgoed én erfgoedverordening.  

  
en gaat over tot de orde van de dag.”  
  

  
Besluit raad:  
14 stemmen voor (VVD, D66, PvdA, CU)  
10 stemmen tegen (CDA, Trilokaal)  

   
  
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 30 maart 2017  
de griffier,  de burgemeester,  

 
 
 
 

  
  
  

R obert   van Dijk   Carla G.J. Breuer   



 

SCHRIFTELIJKE VRAAG 
In artikel 37 van het Reglement van Orde is aangegeven welke procedure van toepassing 
is op schriftelijke vragen en mondelinge vragen. 
 
Schriftelijke vragen 
In het kort zijn er de volgende eisen aan het indienen van schriftelijke vragen ingevolge 
artikel 37 RvO te verbinden: 

- schriftelijke vragen worden ingediend bij de voorzitter, via de griffier. De griffier 
draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige 
leden van de raad en het college worden gebracht. 

- Beantwoording van schriftelijke vragen door het college vindt zo spoedig mogelijk 
plaats, in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. 

- Bij de vragen wordt aangegeven of schriftelijke dan wel mondelinge 
beantwoording wordt verlangd. 

- Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende raadsvergadering. 
- Indien beantwoording binnen de gestelde termijn niet mogelijk is stelt het 

verantwoordelijk lid van het college de vragensteller hiervan gemotiveerd in 
kennis, met daarbij aangegeven de beantwoordingtermijn. 

- De antwoorden worden door het verantwoordelijk lid van het college aan de 
leden van de raad medegedeeld 

- De vragen en antwoorden worden gelijktijdig met de ingekomen stukken aan de 
leden van de raad toegezonden. 

- De vragensteller kan, bij mondelinge beantwoording in dezelfde raad en bij 
schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raad, nadere inlichtingen vragen 
omtrent het gegeven antwoord (na behandeling van de op de agenda 
voorkomende onderwerpen). 

- In het presidium is afgesproken dat zolang er geen beantwoording op de 
schriftelijke vraag is ontvangen of gegeven er geen inhoudelijk discussie kan 
plaatsvinden omtrent de schriftelijke vraag. 

 
In de toelichting van het RvO is het volgende aangegeven: 
Het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over 
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. 
Het karakter van deze vragen is primair van informatieve strekking. 

In de hier aangegeven procedure wordt de vragensteller in de gelegenheid gesteld 
nadere inlichtingen over het antwoord te vragen aan degene die het antwoord heeft 
gegeven. Indien de vragensteller van mening is, dat de beantwoording van de vragen tot 
een besluit van de raad moet leiden, kan hij het recht van initiatief of het 
interpellatierecht benutten om het onderwerp of het voorstel op de agenda van de raad 
te krijgen. 
 
 


