BIJLAGE 4

ONDERSTEUNING ERFGOEDVRIJWILLIGERS

Programma: Ruimte
Teammanager: Christa ter Braak

A. Wat wordt met het voorstel beoogd?
Ondersteuning van de vrijwilligers van Open Monumentendag en Rheden op de Kaart.
B. Op grond van welke (hogere) wetgeving, of bestuurlijk besluit, is het initiatief
gebaseerd?
Het voorstel is niet gebaseerd op (hogere) wetgeving. Het is wel in lijn met het
beleidsakkoord Samen in Rheden:
“Wij streven naar een leefbare, duurzame en inspirerende gemeente. Inwoners, verenigingen,
ondernemers en organisaties beschikken over veel kennis en kunde, waar de samenleving van kan
profiteren. Wij nodigen hen dan ook uit om met initiatieven te komen. Waar zij met ideeën en plannen
komen, denken wij na over de manier waarop wij hun initiatieven kunnen ondersteunen
(overheidsparticipatie).”

Het voorstel is verder in lijn met de geactualiseerde Erfgoednota Verbindend Verleden die
in mei aan de raad ter besluitvorming wordt aangeboden.
C. Welke maatregelen worden ondernomen om het gewenste effect te bereiken?
De community Erfgoed Rheden is een levendige, groeiende gemeenschap die veel
initiatieven oppakt. Per initiatief wordt met de initiatiefnemers besproken of er een
gemeentelijke rol is en zo ja wat deze rol precies moet zijn en wanneer deze moet worden
ingevuld, want overheidsparticipatie is geen statisch gegeven maar beweegt mee.
Voor twee van de initiatieven wordt gevraagd om het beschikbare budget te verhogen:
1. Open Monumentendag.
De afgelopen 20 jaar staat EUR 4.500 per jaar op de begroting voor de organisatie van de
Open Monumentendagen. Voor dat bedrag organiseert een comité dat volledig bestaat uit
vrijwilligers ieder jaar het Open Monumentenweekend dat gemiddeld door 5.000 mensen
wordt bezocht. Het programma wordt hoog gewaardeerd, wat ook mag blijken uit het feit
dat het comité drie maal in de landelijke prijzen is gevallen voor het beste programma,
(eenmaal is zelfs de landelijke hoofdprijs, de Bouwfondstrofee gewonnen) en een keer de
lokale vrijwilligersprijs heeft gewonnen.
De bezoekers van de Open Monumentendagen zijn niet alleen mensen uit de eigen
gemeente of regio maar ook mensen die elders in het land wonen. De oorspronkelijke
Monumentendag is inmiddels uitgegroeid tot een weekend dat bestaat uit drie dagen:
verspreid over de zaterdag en zondag zijn allerlei monumenten geopend, worden
tentoonstellingen, lezingen en voorstellingen georganiseerd. Op de vrijdag voorafgaand
aan het weekend bezoeken leerlingen uit de hoogste klassen van de basisscholen
monumenten waar een speciaal voor hen samengesteld programma wordt georganiseerd.

Deze klassendag is de afgelopen jaren met behulp van het RIQQ opgezet. Het RIQQ kan dit
niet langer vanuit de bestaande formatie en middelen doen. Om de klassendag te kunnen
blijven organiseren is hun inzet echter wel nodig; deze taken kunnen namelijk wel deels,
maar niet volledig door de vrijwilligers worden overgenomen.
Om het Open Monumentenweekend inclusief de klassendag ook in de toekomst goed te
kunnen blijven organiseren wordt een structurele verhoging van het budget voor Open
Monumentendag ad EUR 3.000 gevraagd.
2. Rheden op de Kaart
In Nederland hebben inmiddels zo’n 40 gemeenten hun erfgoed voor een breed publiek
ontsloten via het format van Erfgoed op de Kaart, terwijl andere gemeenten daar nog mee
bezig zijn. Ook Rheden kent sinds 2016 Rheden op de kaart. Er is echter ook een
belangrijk verschil: waar alle andere gemeenten dit project zelf hebben opgezet en ook zelf
zorgen voor het vullen en bijhouden van de site, is dit in Rheden een particulier initiatief.
Door een groep van ca. 50 vrijwilligers, verdeeld over dorpsredacties in alle dorpen is
onder leiding van een speciaal daartoe opgerichte stichting hard gewerkt aan het opzetten
van de site en wordt nu verder gewerkt aan het verder vullen en verbeteren ervan. De site
is niet alleen voor inwoners en bezoekers maar ook voor de ambtelijke organisatie
bijzonder waardevol gebleken als centraal kennisportaal over het Rhedense erfgoed
Bij de start van het project is door de gemeente een subsidie voor vier jaar toegezegd om
eraan bij te dragen dat het initiatief van de grond zou komen. De rest van het geld is
opgebracht door de Oudheidkundige Kring en door het Comité Open Monumentendag dat
hun prijzengeld van de gewonnen Bouwfondstrofee ter beschikking heeft gesteld. Tot en
met 2018 kan de site nog draaien op deze middelen, daarna zijn geen financiële middelen
meer voorhanden. Bij aanvang van het project was gedacht dat de site uiteindelijk
gefinancierd zou kunnen worden door sponsoren, maar dit verdienmodel is vooralsnog te
optimistisch ingeschat. Het stichtingsbestuur en de vrijwilligers willen graag door maar
daarvoor is wel nodig dat men weet dat al het werk niet voor niets wordt gedaan.Het zou
met de huidige middelen onmogelijk zijn geweest om de site door de gemeente zelf te
maken en onderhouden en om dit ambtelijk voort te zetten worden de kosten geraamd op
minimaal EUR 30.000.
Om alle vrijwilligers van Rheden op de Kaart zekerheid te geven dat hun werk niet na 2018
stopt en om de waardevolle site te behouden, wordt gevraagd om een structureel budget
ad EUR 7.000 met ingang van 2019 op te nemen op de begroting.
D. Welke (nieuwe) middelen zijn benodigd voor de uitvoering van de maatregelen
(activiteiten)? (Jaar van uitvoering vermelden, onderbouwing vermelden cq. bijvoegen)


Jaar waarin middelen benodigd zijn:
Initiatief 1 (Open Monumentendag): 2018 e.v.
Initiatief 2 (Rheden op de Kaart): 2019 e.v.



Eenmalig:



Jaarlijks:
EUR 10.000

