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Onderwerp : Monumentensubsidieverordening gemeente Oude IJsselstreek

Voorgestelde beslissing:
1. De gemeenteraad voorstellen de wijziging van de Monumentensubsidieverordening gemeente Oude 

IJsselstreek 2015 vast te stellen.

Aanleiding

In 2013 heeft de provincie Gelderland de bevoegdheid tot het geven van onderhoudssubsidie voor 
gemeentelijke monumenten overgedragen aan de gemeenten. Het college heeft besloten (14int00574) om 
wel op dezelfde wijze de subsidie toe te kennen als in alle voorgaande jaren. Ook het budget dat de 
provincie hiervoor beschikbaar stelde was gelijk aan de voorafgaande jaren.
Voor het jaar 2015 heeft de provincie Gelderland het budget voor het onderhoud van de gemeentelijke 
monumenten verlaagd, namelijk 50% van het bedrag dat is opgenomen op de gemeentelijke begroting.
Voor de gemeente Oude IJsselstreek houdt dit in dat zij € 30.000,-- ontvangt van de provincie. 
In de monumentensubsidieverordening was opgenomen dat de gemeente 20% van de subsidiabele kosten 
vergoedt met een maximum van € 5000,- per jaar. Hetzelfde was ook geregeld in de verordening van de 
provincie Gelderland (20% met een max. van € 5000,--). Door het wegvallen van de provinciale verordening 
en het overhevelen van het geld naar de gemeente moet de monumentenverordening worden aangepast.
Wat wordt met beslissing bereikt

 Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen hetzelfde percentage aan subsidie voor 
onderhoud ontvangen als alle voorgaande jaren.

 Behoudt van monumentale bouwwerken door tijdig onderhoud.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1 Hierdoor blijft het mogelijk om subsidie toe te kennen voor onderhoud van gemeentelijke 

monumenten.
Doordat de subsidie over is gegaan van de provincie naar de gemeente, is de verordening niet meer 
toereikend voor het toekennen van subsidie. De gemeentelijke verordening voorzag niet in een 
mogelijkheid om provinciale subsidie toe te kennen.

1.2 Hierdoor komen er geen financiële wijzigingen voor de eigenaren van gemeentelijke monumenten.
Doordat het percentage in de verordening is aangepast blijft de subsidie die de eigenaren kunnen 
ontvangen gelijk aan dat wat het de afgelopen jaren is geweest.

1.
1.3 Hierdoor is de verordening weer in overeenstemming met de werkwijze.

De gemeente Oude IJsselstreek betaald de lidmaatschapskosten en de inspectiekosten van de 
Monumentenwacht voor de eigenaren van gemeentelijke monumenten. In de laatste wijziging is dit 
niet opgenomen in de verordening. 

Kanttekeningen
a. De bijdrage van de gemeente aan het onderhoud van gemeentelijke monumenten is hoger dan de 

bijdrage van de provincie.
Doordat er in de verordening een vast percentage is opgenomen voor de subsidie voor het 
onderhoud en het budget van de provincie de helft is van het budget van de gemeente, is de 
verdeling van de subsidie niet meer gelijk aan elkaar. In het afgelopen jaar is echter gebleken dat het 
budget van de provincie op de helft van het jaar op is terwijl van het budget van de gemeente nog 



een deel over is. Door het onderscheid tussen beide subsidies weg te halen en er één percentage 
van te maken wordt het mogelijk meer verzoeken te voorzien van de totale subsidie.

Kosten, baten, dekking

Op de begroting van de gemeente is een bedrag van € 60.000,-- opgenomen voor subsidie onderhoud 
gemeentelijke monumenten. Hierbij komt een bedrag van € 30.000,-- van de provincie. In totaal is dus € 
90.000,-- aan subsidie te vergeven. Indien dit budget geheel gebruikt is wordt dit aangegeven aan de 
eigenaren van de monumenten en de aanvraag doorgeschoven naar het volgende jaar.

Uitvoering

Planning


Personeel
geen

Communicatie/participatie
Het raadsbesluit wordt op de gebruikelijke wijze op de gemeentepagina en de website van de gemeente 
bekend gemaakt. De gewijzigde verordening wordt opgenomen op de website overheid.nl

Evaluatie/verantwoording
Maandelijks wordt de financiële stand van zaken door gegeven aan het college. Door middel van de Berap 
wordt ook de gemeenteraad op de hoogte gehouden.

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga S.P.M. de Vreeze
secretaris wnd. burgemeester
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