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Beste L.H. van de Kallen, 

ln uw brief van 13-09-2020 stelt u ons vragen over kwaliteitscriteria VTH (kenmerk LVDK 20052). 
Hieronder leest u uw vragen en onze antwoorden: 

Het college kijkt zorgvuldig naar de bemensing van de functie adviseur Erfgoed & Monumenten. Tegelijktijdig heeft het 
college een grote bezuinigingsopgave, ook op het gebied van personeel. Dit wordt overal gevoeld en we kunnen niet 
altijd voorkomen dat er pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt. 

Vragen 
1. Wat zijn de eisen die aan de voornoemde vacature bij een interne vervulling worden gesteld? 
Antwoord: Het College zal bij het intern openstellen van de vacature de eisen hanteren zoals deze in de Wet 
vergunningverlening, toezicht en handhaving (Wet VTH) en vervolgens in de Brabantbrede Verordening op het onderdeel 
cultuurhistorie worden beschreven. Indien de kandidaat nog niet geheel voldoet aan deze eisen wordt er een afspraak 
gemaakt binnen welke termijn men op het kwaliteitsniveau behoort te zitten. 

LWelke eisen zouden gesteld worden bij een externe vervulling? 
Antwoord: Het College zal bij het extern openstellen van de vacature de eisen hanteren zoals deze in de Wet 
vergunningverlening, toezicht en handhaving (Wet VTH) en vervolgens in de Brabantbrede Verordening op het onderdeel 
cultuurhistorie worden beschreven. Ook hier geld dat als de kandidaat nog niet geheel voldoet aan deze eisen er een 
afspraak wordt gemaakt binnen welke termijn men op het kwaliteitsniveau behoort te zitten. 

3. Naar de mening van de BSD fractie zou bij de vervulling van deze vacature de VTH- criteria (waar de provincie geacht 
wordt op toe te zien) gebruikt moeten worden! Is uw college voornemens bij de eventuele vervulling van de vacature bij 
monumentenzorg de VTH-criteria te volgen? 
Antwoord: Ja, het College is voornemens deze te volgen. 

!_Zo nee, waarom niet? 
Antwoord: NVT 

Verder bedanken wij u voor het meedenken en uw zorg omtrent het vullen van deze vacature. Mocht u over deze brief 
nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met H.C.A. (Henk) de Groen. Bereikbaar via 
telefoonnummer 0164-277435. 
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Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
namens het college, 

Mevr. N.M. van der Zwan - Brasser 
Wethouder 


