Aan de raad,

Onderwerp:

Subsidieverordening onderhoud gemeentelijke monumenten 2012

Voorstel:

De “Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten
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Hof van Twente

2012

vaststellen

SAMENVATTING

In 2010 hebt u de “Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Hof van
Twente 2010” vastgesteld. In 2012 was er geen budget voor subsidie onderhoud monumenten
beschikbaar. In 2013 komt vooralsnog eenmalig een budget van € 35.000 beschikbaar. Op

advies van de Erfgoedcommissie stellen wij voor de verordening aan te passen zodat wij meer
aanvragen om subsidie kunnen honoreren.
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VOORGESCHIEDENIS

Voor de Erfgoedcommissie is het belangrijk om de maximale subsidie te bepalen op € 5.000

(dit was € 7.500). Daarvoor heeft de commissie de volgende motivering. Omdat er in 2012
geen subsidie beschikbaar is gesteld voor onderhoud aan gemeentelijke monumenten verwacht de Erfgoedcommissie een stuwing in het aantal aanvragen. De aanvragen om subsidie

die in 2012 zijn afgewezen zullen wij waarschijnlijk in 2013 opnieuw ontvangen. Deze zullen
samen met de reguliere aanvragen het beschikbare budget van € 35.000 snel onder druk
zetten. Daarom stellen wij voor het maximale subsidiebedrag van € 7.500 te verlagen naar

€ 5.000. Hierdoor wordt het mogelijk meer eigenaren te voorzien van onderhoudssubsidie.
Daarnaast stellen wij voor om artikel 7 zo aan te passen dat duidelijk is vanaf welk moment

aanvragen om subsidie ten laste van het nieuwe budget kunnen worden ingediend. Daarnaast
willen wij duidelijk maken dat aanvragen die wij ontvangen na uitputting van het subsidiebudget
niet in aanmerking komen voor een volgend budget. Deze aanvragen moeten voor een

volgend budget opnieuw worden ingediend nadat daarover een besluit bekend is gemaakt.
Om te voorkomen dat wij tussen het collegebesluit op 6 november 2012 en het raadsbesluit op

18 december 2012 aanvragen om subsidie ontvangen die dan nog in aanmerking komen voor
een subsidie van € 7.500, treedt de verordening met terugwerkende kracht in werking op
6 november 2012.
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WETTELIJKE

GRONDSLAG

Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet, Algemene Subsidieverordening Hof van Twente
2012.
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INHOUD

VOORSTEL

4.A

Wat willen we bereiken?

Dat meer aanvragen om subsidie gehonoreerd kunnen worden. Daarnaast dat duidelijk is
vanaf welk moment een aanvraag om subsidie kan worden ingediend. Tevens dat uit de

verordening helder blijkt dat aanvragen die wij ontvangen na uitputting van het subsidiebudget
niet gelden voor een eventueel volgend budget, maar opnieuw moeten worden ingediend als
daarover een besluit bekend is gemaakt. Tot slot willen wij voorkomen dat wij medewerking

moeten verlenen aan het verstrekken van subsidie op basis van de verordening uit 2010.
4.B

Wat gaan we ervoor doen?

De maximaal toe te kennen subsidie verlagen van € 7.500 naar € 5.000.

4.C Wat mag het kosten?
De actualisatie van de subsidieverordening heeft geen financiële gevolgen.
4.D

Wat is het alternatief?

De maximale subsidie van € 7.500 handhaven en daarmee accepteren dat er waarschijnlijk
meer aanvragen afgewezen moeten worden.
4.E

Wat is het risico?

De risico's zijn te verwaarlozen.
4.F

Hoe ziet de vervolgprocedure er uit?

Nadat de verordening is vastgesteld kunnen aanvragen om subsidie in behandeling worden
genomen.
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COMMUNICATIE

Het vaststellen van de verordening en de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het
onderhouden van gemeentelijke monumenten zal in de media bekend worden gemaakt.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente
de secretaris,

de burgemeester,

mr. G.S. Stam

drs. J.H.A. Goudt
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