BIJLAGE 2

SUBSIDIEVERORDENING ERFGOED RHEDEN

Toelichting wijzigingen Subsidieverordening erfgoed Rheden
De subsidieverordening monumenten dateert uit 1998. In 2001 zijn via een generiek
raadsbesluit voor alle verordeningen alle bedragen omgezet van guldens naar euro’s en in
2009 is de verordening ‘Waboproof’ gemaakt. Inmiddels heeft het monumentenbeleid zich
verbreed tot erfgoedbeleid. Voor dit beleid staat naast geld voor monumenten ook geld
voor historische landgoederen en archeologie op de begroting. De besteding van dit geld
was nog niet ondergebracht in een verordening. Juridisch bezien hoeft dit ook niet, maar
het is wel zo transparant dat de spelregels voor de besteding van dit geld worden
opgenomen in een verordening. In verband met deze verbreding wordt de naam van de
verordening aangepast: van Subsidieverordening monumenten naar Subsidieverordening
erfgoed.
Inhoudelijk zijn de volgende zaken aangepast:
1. De regels voor historische landgoederen zijn ingepast in diverse artikelen van de
verordening, en een specifiek artikel over dit erfgoed is ingepast: artikel 10.
2. De regels voor archeologie zijn ingepast in diverse artikelen van de verordening, en
een specifiek artikel over dit erfgoed is ingepast: artikel 11.
3. Tussen de beschikbare budgetten zijn nu schotten aanwezig; bij onderbesteding in één
categorie kan het resterende budget worden ingezet voor een andere categorie, mocht
daar sprake zijn van een overvraag.
4. In artikel 9, lid 1 onder g is een bepaling opgenomen waarmee duurzaamheid als
onderdeel van de instandhouding is opgenomen. Waar sprake is van een combinatie
van maatregelen die gericht zijn op enerzijds de instandhouding en anderzijds de
verduurzaming van het monument kunnen de duurzaamheidsmaatregelen onderdeel
uitmaken van de subsidiabele kosten.
5. Op verzoek van de provincie is artikel 12 lid 3 opgenomen. De provincie cofinanciert de
regeling voor gemeentelijke monumenten en heeft in de eigen regels opgenomen dat
geen subsidie gaat naar monumenten die in eigendom zijn van een overheidsinstelling.
Om geen onduidelijkheden te krijgen met betrekking tot de cofinanciering, wordt de
gemeentelijke regeling afgestemd op de provinciale regeling. Dit sluit overigens aan bij
staand beleid van de gemeente dat nu dus is vastgelegd.
6. De toetsingscriteria bij de bepaling van de mate van urgentie zijn versimpeld. In de
praktijk is gebleken dat de regeling zoals nu opgenomen volstaat bij het bepalen van
de rangorde.
7. De uitvoeringstermijn voor werkzaamheden is teruggebracht van 24 naar 12 maanden.
Ook dit sluit beter aan bij de ervaren praktijk; 12 maanden is voldoende voor de
uitvoering en in het enkele geval dat een langere termijn nodig is, kan die schriftelijk
worden toegekend. Het is tevens beter inpasbaar in het financiële systeem van de
gemeente.
8. In artikel 9 lid 6 is opgenomen wat het maximale subsidiebedrag is dat eigenaren van
monumenten kunnen ontvangen. Dat was € 2.268,90, nog voortkomend uit de
omzetting van de guldens naar euro’s. Vóór de invoering van de euro was het
maximale bedrag n.l. Fl. 5.000,- Het bedrag is nu enigszins opgetrokken tot een tevens
gemakkelijker te hanteren bedrag: € 2.500,-
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