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Samenvatting
De gemeenteraad heeft voor 2018 een budget van C 35.000,- beschikbaar gesteld voor subsidiering van
restauratie en onderhoud van monumenten in onze gemeente. De geldende erfgoedverordening regelt de
hoogte van de toe te kennen bedragen aan aanvragers. Enkele járen geleden konden aanvragers ook van de
provincie een bedrag tegemoet zien. De werkwijze van de provincie hierin is echter gewijzigd. De gemeente
kan jaarlijks een subsidiebedrag aanvragen en dit bedrag voegen bij het budget tbv monumenten. Vanwege
deze veranderde werkwijze van de provincie heeft de raad de wens uitgesproken onze verordening te willen
aanpassen zodat aanvragers niet alleen een deel ontvangen van het gemeentelijke budget maar ook van het
door de provincie aan de gemeente toegekende bedrag. De raad heeft met dit doel een motie aangenomen op
3 juli 2018. Dit voorstel gaat hierop in.___________________________________________________________
Besluit om
1. De Ie wijziging van de Erfgoedverordening en restauratiesubsidieregeling 2010 gemeente Beuningen
vast te stellen.
2. De monumenteneigenaren die voor 2018 subsidie hebben aangevraagd op de hoogte te brengen van
uw besluit.
Inleiding
Met ingang van 2018 heeft de gemeenteraad, op basis van de geldende erfgoedverordening 2010, een
budget beschikbaar gesteld voor subsidiëring van onderhoud en restauratie van monumenten in onze
gemeente.
Bij de vaststelling van de ‘programmabegroting 2018’ op 31 oktober 2017 is besloten de
begrotingsresultaten te verlagen met C 35.000,- en dit bedrag in te zetten voor het programma
Educatie en Welzijn, Monumenten subsidie. Van de Provincie Gelderland heeft de gemeente voor 2018
C 24.500,- ontvangen ter verhoging van het beschikbaar gestelde budget.
Er is daarna discussie ontstaan over de hoogte van de toe te kennen bedragen én over de vraag of de
uitvoeringskosten ten laste moeten komen van het beschikbaar gestelde budget zoals boven genoemd.
Op 3 juli jl heeft de raad een motie aangenomen.
Beoogd effect
De motie van 3 juli 2018 juridisch vastleggen in de erfgoedverordening.
Argumenten
1. Deze wijziging van de verordening is de juridische vertaling van de motie van 3julijl.
In de ‘Erfgoedverordening 2010’ staan de spelregels waaraan monumentenbezitters moeten
voldoen.
De huidige verordening bepaalt:
dat aanvragers 25 0Zo subsidie kunnen krijgen van het subsidiabele bedrag met een max. van ť 3.400,-.
De motie van 3 juli il verzoekt dit als volgt aan te passen:
Ten behoeve van 2019 en verdere járen:
Ten aanzien van het bedrag beschikbaar gesteld door de raad van gemeente Beuningen:
» Aan declarant een bijdrage te verlenen van maximaal 25 0Zo van de kosten met een maximum van
1/12 van het beschikbaar gestelde bedrag.
Ten aanzien van het bedrag beschikbaar gesteld door Provincie Gelderland:

»

Aan declarant een bijdrage te verlenen van maximaal 25 0Zo van de kosten met een maximum van
1/12 van het beschikbaar gestelde bedrag.

Ná wijziging luidt de regeling als volgt:
Artikel 23, lid 3
De bijdrage ineens bedraagt de som van:
a. maximaal 2507o van de door burgemeester en wethouders subsidiabel geachte kosten met een
maximum van 1/12 per monument van het door de Raad over het desbetreffende kalenderjaar
beschikbaar gestelde budget, en;
b. maximaal 250Zo van de door burgemeester en wethouders subsidiabel geachte kosten met een
maximum van 1/12 per monument van het door de Provincie Gelderland over het
desbetreffende kalenderjaar aan de gemeente Beuningen beschikbaar gestelde budget ten
behoeve van het behoud van monumenten .
Voorbeeld:
Dhr. Jansen wñ graag de monumentale daklijsten van zijn pand restaureren. Deze werkzaamheden
zijn begroot op ë 20.000,-. Welke bijdrage kan de heer Jansen tegemoet zien, ervan uitgaande dat de
provincie een bedrag beschikbaar stelt van ë 24.500,-?
Op grond van de huidige verordening in 2018:
Op basis van art 23, lid 3:
25 o/o van ë 20.000,- = ë 5.000,-,
Het maximum is ë 3.400,-.
Conclusie: ë 3.400,- kan worden uitgekeerd.
In de praktijk zou dit erin 2019 voor de heer Jansen als volgt uitzien:
Op basis van art 23, lid 3, onder a:
25 «/o van ë 20.000,- = ë 5.000,-,
Het maximum is 1/12 van ë 35.000,- = ë 2.916,66.
ë 2.916,66 kan worden uitgekeerd.
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Op basis van art 23, lid 3, onder b:
25 o/o van ë 20.000,- = ë 5.000,Het maximum is 1/12 van ë 24.500,- = ë 2.041,66.
ë 2.041,66 kan uitgekeerd worden.
Conclusie: ë 2.916,66-1- ë 2.041,66 ^ ë 4958,32 kan worden uitgekeerd.
2. De gewijzigde regeling kan voor huidige aan vragers gunstiger zijn.
Aanvragers kunnen overwegen de huidige aanvraag in te trekken en in 2019 deze opnieuw in te dienen
omdat de regeling voor hen gunstiger kan uitpakken. Zekerheid daarover is nu niet te geven omdat nog
niet bekend is wat de hoogte zal zijn van de provinciale bijdrage. Hen informeren over de wijziging van
de regeling geeft aanvragers de mogelijkheid voor henzelf die afweging te maken.
Intrekken en in 2019 opnieuw indienen zal overigens alleen mogelijk zijn indien de werkzaamheden
nog niet zijn uitgevoerd omdat de verordening in art. 27 als voorwaarde stelt dat niet met de
werkzaamheden mag worden begonnen voordat de subsidie is verleend. Hiervan kan wel ontheffing
worden verleend in bijzondere gevallen.
Naast de kennisgeving aan de huidige aanvragers wordt de gewijzigde verordening gepubliceerd voor
een ieder.
Kanttekeningen
2. De subsidie van de provincie is nog niet vastgesteld voor 2019
De verordening bevat vanaf 2019 een toe te kennen subsidiedeel van het door de gemeente
beschikbaar gestelde budget (dat is structureel vastgesteld op ë 35.000,-), én van het door de provincie
beschikbaar gestelde budget aan de gemeente. Dit laatste bedrag moet elk jaar opnieuw worden

aangevraagd. Aanvragers kan op dit moment nog niet gemeld worden of en hoe hoog dit budget is
voor 2019 en de járen daarna.
Financiën
Bij de raadsvergadering van 3 juli 2018 is er een motie aangenomen. Namelijk om de uitvoeringskosten
van het beoordelen van de aanvragen voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten in de
gemeente Beuningen door de ODRN via de algemene middelen te dekken. Hierdoor kan het initiële bedrag
van C 35.000 die eerder beschikbaar is gesteld geheel gebruikt worden voor de restauratie en of onderhoud
van de gemeentelijke monumenten. Het bedrag dat benodigd is om de uitvoerings kosten te dekken is
ongeveer C 15.000. Dit is gebaseerd op C 1.300 per aanvraag met de verwachting van gemiddeld 12
aanvragen per kalenderjaar. Mocht uw raad akkoord gaan dan zullen de middelen bij de herfstnota 2018
voor de begroting 2019 beschikbaar worden gesteld.
Tijdspad
Na uw besluit wordt de aangepaste verordening gepubliceerd, waarna het vanaf 1 januari 2019 zal werken.
Duurzaamheid
De regeling heeft instandhouding van monumenten tot doel.
Communicatie
Na uw besluit wordt de aangepaste verordening gepubliceerd.
Evaluatie
Nvt
Bijlagen
1. Erfgoedverordening 2010, atl8002530
2. Motie van 3 juli 2018, IN18.04629.
3. Eerste wijziging erfgoedverordening 2010, atl8002525;
4. Publicatie eerste wijziging , atl8002526;
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