
Van: Maas, GP (Gert) <gp.maas@hardinxveld-giessendam.nl> 
Verzonden: donderdag 3 november 2022 14:17
Aan: Ruijter, T de (Thea) <t.de.ruijter@hardinxveld-giessendam.nl>
CC: GHVG_griffie <griffie@hardinxveld-giessendam.nl>
Onderwerp: raadsvoorstel erfgoed verordening zaaknummer: 2022-0155081

Beste Thea,

In de erfgoed verordening Hardinxveld-Giessendam ( bijlage 1 van het voorstel )
viel mij iets op. In de artikelen staat in de tekst college en dit moet volgens mij zijn burgemeester en 
wethouders. 
Namelijk de gemeentesecretaris maakt ook deel uit van het college maar mag in dit geval geen 
besluiten nemen. Ik heb de was-wordt-tabel model erfgoed verordening september 2021 van het VNG 
geraadpleegd en daar wordt in de artikelen expliciet burgemeester en wethouders genoemd.
Mijn vraag is -  Is mijn veronderstelling Juist?

Groet, Gert Maas

Hallo Gert,

Nee je veronderstelling is niet juist. Het gaat er om dat het college ingevolge de wet bevoegd gezag is.
In de begrippenlijst is daarom opgenomen wat onder college wordt verstaan. Artikel 1 onder 5:
het college van burgemeester en wethouders bevoegd om uitvoering te geven aan het bepaalde in 
deze verordening

Het gaat hier om het voltallige college zoals bedoeld in de gemeentewet. En niet om afzonderlijk de 
burgemeester of wethouders. Dat de gemeentesecretaris daar onderdeel van uit maakt heeft daar 
geen invloed op. 

Door de VNG worden in één verordening vaak wisselende benamingen voor een bestuursorgaan 
gebruikt. Dat kan verwarring op leveren over wat wordt bedoeld. Vandaar het opnemen in de 
begrippenlijst en dat structureel steeds uitleg wordt gegeven van het begrip college. We hebben dit 
doorgetrokken naar de drie verordeningen die worden vastgesteld. Dus erfgoedverordening, 
nadeelcompensatie en adviescommissie. 

Ik hoop dat je zo voldoende antwoord op je vraag hebt. 

Met vriendelijke groet,
Thea de Ruijter
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