
Wijzigingen subsidieverordening gemeentelijke monumenten gemeente Oude 

IJsselstreek (per artikel). 

 

Artikel 1.c 

De tekst: de laatstelijk door Gedeputeerde Staten van Gelderland vastgestelde voorschriften 

ten behoeve van restauratie en onderhoud van monumenten, is vervangen door: 

voorschriften die door burgemeester en wethouders worden gesteld aan de uitvoering 

waarvoor subsidie wordt verleend ten behoeve van restauratie en onderhoud van 

monumenten. 

Doordat de provincie de bevoegdheid tot het geven van subsidie heeft neergelegd bij de 

gemeente en de verordening van de provincie is komen te vervallen, moet verwezen worden 

naar de voorwaarden die burgemeester en wethouders stellen aan de uitvoering. 

 

Artikel 5. 

De tekst: Aanvragen die na 1 maart worden ingediend zullen op volgorde van binnenkomst 

worden afgehandeld, is toegevoegd. 

Met de toevoeging van de tekst wordt de werkwijze die de afgelopen jaren is toegepast, 

vastgelegd. Hierdoor is het mogelijk om ook na 1 maart nog subsidie toe te kennen. 

 

Artikel 7. 

De tekst: gemeentelijke monumentenverordening is verandert in erfgoedverordening. 

In 2015 is door de gemeenteraad de erfgoedverordening vastgesteld en is de gemeentelijke 

monumentenverordening komen te vervallen. De verwijzing in dit artikel is daarom niet meer 

juist en moet worden aangepast. 

 

Artikel 9.w 

De tekst: de kosten voor het lidmaatschap alsmede de inspectiekosten van de 

Monumentwacht, is toegevoegd. 

Met de toevoeging van de tekst wordt de werkwijze die de afgelopen jaren is toegepast, 

vastgelegd. Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen hierdoor de kosten van het 

lidmaatschap en de inspectiekosten van de Monumentenwacht vergoed krijgen. 

 

Artikel 10. 

Percentage van de subsidie en de maximaal toe te kennen subsidie is aangepast. 

Met de aanpassing wordt mogelijk gemaakt om ook het provinciale budget voor onderhoud 

van gemeentelijke monumenten te gebruiken. Door de keuze van een percentage van 40% 

verandert er voor de eigenaren van gemeentelijke monumenten financieel niets. 



De subsidie voor het onderhoud van maalvaardige molens met een rijksmonumentenstatus 

is een vast bedrag geworden. Dit sluit qua hoogte en systematiek aan bij de werkwijze die de 

provincie hanteert voor de maalvaardige molens. 


