
 
 
Agendapunt :  14 
Voorstelnummer : 06-43 
Raadsvergadering :  29 juni 
Naam opsteller :  Boukje Detmar/ Emile Grotenbreg 
Informatie op te vragen bij :  B. Detmar, toestel 378/ E. Grotenbreg, toestel 338 
Portefeuillehouders :  Dhr. A. Hietbrink 
 
Onderwerp:  Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten 2010 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - De subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2010 vast te stellen, 

zodat deze in werking treedt. 
 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Dit voorstel gaat over een nieuwe Subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten 
2010. 
 
Op 11 mei 2010 heeft het college ingestemd met deze verordening. 
Tijdens de inspraakronde van 11 maart tot 22 april 2010 zijn geen zienswijzen ingediend. 
Hierbij wordt de verordening ongewijzigd aan u voorgelegd. 
 
Achtergrond  
Voorheen had de gemeente een subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten; het 
gemeentebestuur heeft eind 2007 besloten de destijds geldende Subsidieverordening 
gemeentelijke monumenten 2001 per 1 januari 2008 stop te zetten vanwege bezuinigingen. 
Hiervan zijn destijds alle eigenaren van gemeentelijke monumenten schriftelijk op de hoogte 
gesteld. 
 
De subsidieverordening is een uitvoerings/actiepunt van de Nota Cultuurhistorie 2008. Er is 
in 2009 een structureel budget van € 40.000 per jaar voor het stimuleren van onderhoud 
aan gemeentelijke monumenten gereserveerd.  
 
Tevens zijn er januari 2010 15 nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen- wat het 
totaal op 50 brengt- en is de gemeente van zins de gemeentelijke monumentenlijst de 
komende jaren uit te breiden. 
 
Het voorstel is om de subsidieverordening opnieuw, enigszins aangepast, vast te stellen. 
 
Monumenteigenaren kunnen tot een bepaald maximum bedrag een subsidie krijgen voor 
het verrichten van onderhoud aan hun object. Zo worden de eigenaren gestimuleerd  hun 
gemeentelijke monument regelmatig te onderhouden. 
In het licht van de aanwijzing van nieuwe gemeentelijke monumenten is deze regeling van 
aanzienlijk belang als stimulans. 
  
De nieuwe subsidieverordening is op hoofdlijnen gelijk aan de buiten werking gestelde 
versie uit 2001. In een bijlage is toegelicht op welke punten de verordening verschilt. 
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2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
 
Wanneer de Raad instemt wordt de subsidieverordening vastgesteld. 
Eigenaren van gemeentelijk monumenten kunnen vanaf dan jaarlijks een beroep doen op 
een subsidie voor onderhoud van hun monument. 
 
De subsidieregeling stimuleert de eigenaren van een gemeentelijke monument tot 
regelmatig onderhoud van hun monument. Door middel van regelmatig onderhoud worden 
de Bergense monumenten zo goed mogelijk beschermd en bewaard voor de toekomst.  
Daarnaast kan een subsidieregeling een positieve en stimulerende rol spelen bij het 
toekomstig proces van aanwijzing van nieuwe gemeentelijk monumenten. 
  
Er kan in de toekomst gemeten en vervolgens geëvalueerd worden hoeveel eigenaren een 
beroep doen op de subsidie. Er zijn op dit moment 50 gemeentelijk monumenten die een 
aanvraag voor subsidie kunnen indienen. De praktijk leert dat slechts een klein deel van de 
monumenteigenaren jaarlijks gebruik maakt van de onderhoudssubsidie. 
 
NB; deze onderhoudssubsidie staat geheel los van het voornemen  de haalbaarheid te 
onderzoeken naar een restauratiefonds (lening tegen lage rente voor restauratie van 
monumenten) voor de gemeente Bergen, en staat los van provinciale- en rijkssubsidies.  
 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

De voorbereidingen voor de subsidieverordening zijn reeds gestart in 2009. Er is een 
budget beschikbaar voor 2010. Wanneer de raad de verordening deze zomer vast zou 
stellen, kunnen de monumenteigenaren in 2010 nog aanspraak doen op de ‘subsidiepot’ 
 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

De gemeente, afdeling ontwikkeling, beheert de subsidiegelden, oordeelt over de 
aanvragen en geeft de subsidies. 
 
Monumenteneigenaren zijn op de hoogte gesteld van de procedure rond de verordening en 
zullen geïnformeerd worden over de uitkomst en hun mogelijkheden tot aanvraag. 
 
  

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Wat betreft het (klein) onderhoud aan een monument is dit een efficiënte wijze van 
stimulans van de gemeente. De eerder geldende subsidieverordening voldeed aan het doel. 
Wanneer de raad zou besluiten de subsidieverordening niet in te stellen, is het onderhoud 
van gemeentelijk monumenten geheel voor kosten van de eigenaren, zonder stimulans en 
invloed van de gemeente. Ook in het proces van nieuw aan te wijzen gemeentelijk 
monumenten zou er geen regeling van de gemeente zijn om naar te verwijzen.  
De raad heeft al eerder, met het vaststellen van de Nota Cultuurhistorie in 2009, 
aangegeven (potentieel) gemeentelijk monumenteigenaren te willen ondersteunen en 
stimuleren. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Wanneer de raad besluit de subsidieverordening vast te stellen is de verordening (na 
publicatie) van kracht. Monumenteigenaren kunnen vanaf dat moment een beroep doen op 
de regeling.  
In kwartaalrapportages wordt de raad geïnformeerd over het aantal aangevraagde 
subsidies. 
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7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Er is in de begroting, in relatie met de Nota Cultuurhistorie 2008, vanaf 2009 een structureel 
budget van 50.000 per jaar voor de monumentenzorg gereserveerd, op ECL 65411100. 
Hiervan is 40.000 euro bestemd voor het stimuleren van onderhoud aan gemeentelijke 
monumenten. 
Wanneer de ‘pot’ van € 40.000 leeg is kan er geen aanspraak meer worden gedaan op 
subsidie en moet de eigenaar wachten tot het volgend jaar. 
 

  
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De onderhoudssubsidie is een toegankelijke en werkbare manier om gemeentelijk 
monumenteigenaren te stimuleren hun monument te onderhouden. Zo kunnen de 
monumenten van de gemeente Bergen behouden blijven voor de toekomst. Tevens wordt 
er aan een wens van de eigenaren tegemoet gekomen. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bergen,  11 mei 2010 
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

 secretaris      burgemeester 


