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Raadsvergadering:
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Team: VT
Zaaknr: 84876-2019
Onderwerp: 1e wijziging Monumentenverordening 2011

Aan de raad
Inleiding
De gemeenteraad heeft tijdens de raadvergadering d.d. 8 november 2018 besloten om de bijdrage
uit het Monumentenspaarfonds vanaf subsidiejaar 2019 met 50% te korten. Vanaf 2019 wordt dus
slechts 50% van het eigenaarsgedeelte van de OZB uitbetaald, tot en met 2018 wordt nog 100%
uitbetaald. Deze wijziging dient ook vastgelegd te worden in de Monumentenverordening. Vandaar
de 1e wijziging van de Monumentenverordening 2011.
Beslispunten
1. De "1e wijziging Monumentenverordening 2011" vast te stellen.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie Ruimte en Mobiliteit d.d. 20 november 2019
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
Raadvergadering d.d. 8 november 2018
Collegevergadering d.d. 5 november 2019
Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Raadsbesluit d.d. 8 november 2018
In november 2018 heeft de Raad de begroting voor 2019 vastgesteld. Hierin is opgenomen
dat het budget voor het Monumentenspaarfonds met de helft gekort wordt met ingang van
2019. De uitbetalingen van het Monumentenspaarfonds over 2019 zullen in 2020 worden
gedaan. De Monumentenverordening 2011 dient aangepast te worden voor 31 december
2019 om deze wijziging in budgettering te kunnen doorvoeren op 1 januari 2020.
Beoogd effect
Bezuinigingsdoelstelling op het Monumentenspaarfonds realiseren.
Duurzaamheid
n.v.t.

Argumenten
1.1 De gemeenteraad heeft op 8 november 2018 besloten om het Monumentenspaarfonds
met 50% te korten.
Doordat de gemeenteraad heeft besloten het Monumentenspaarfonds met 50% te
korten dienen de betreffende artikelen in de Monumentenverordening 2011 aangepast
te worden.
1.2 De korting op het monumentenspaarfonds is noodzakelijk om de
bezuinigingstaakstelling van 2019 te realiseren.
In de begroting is al rekening gehouden met deze bezuiniging van 50%. Om deze
taakstelling te realiseren dient de verordening aangepast te worden.

Kanttekeningen
1.1 Bezwaren
Afgelopen jaar hebben 12 eigenaren bezwaar gemaakt tegen het besluit tot korting
vanaf 2019. Het college heeft daarom op 21 augustus 2019 besloten het besluit tot het
korten met 50% vanaf 2019 voor deze 12 monumenten in te trekken. Voor deze 12
monumenten wordt de korting pas vanaf 2020 ingevoerd.
Vervallen “oude” regelgeving
Artikel 23 en 24 van de Monumentenverordening 2011 vervallen.

Financiën
In de begroting 2019 is al rekening gehouden met 50% korting op het
monumentenspaarfonds. Het budget 2019 is daarvoor van € 82.000 (2018) verlaagd naar
€42.000. Het voorgestelde besluit is noodzakelijk om deze taakstelling van € 42.000 te
realiseren.

Juridische zaken
De wijziging op de verordening is gecontroleerd door Juridische Zaken en akkoord
bevonden.

Uitvoering
1. Na vaststelling zal een publicatie plaatsvinden in het Gemeenteblad.
2. Inhoudelijke toetsing van de aanvragen subsidie Monumentenspaarfonds zal ambtelijk
gebeuren. Vanaf 2019 wordt 50% van het eigenaarsgedeelte van de OZB uitbetaald,
tot en met 2018 wordt nog 100% uitbetaald.
Bijlagen
Bijlage 1: 1e wijziging Monumentenverordening 2011
Bijlage 2: raadsbesluit

Ter inzage gelegde stukken
1. 1e wijziging Monumentenverordening 2011
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