
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.4 

 

 Doetinchem, 17 september 2014 

 

 

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten  

en molens Doetinchem 2014 en Verordening 

stimuleringsleningen monumenten Doetinchem 2014 

 

 

Voorstel: 

1. De Subsidieverordening Monumenten Doetinchem 2006 intrekken.  

2. De Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en molens Doetinchem 

2014 vaststellen. 

3. De Verordening gemeentelijke stimuleringsleningen monumenten Doetinchem, 

vastgesteld op 4 februari 2010, intrekken. 

4. De Verordening stimuleringsleningen monumenten Doetinchem 2014 

vaststellen.  

 

Aanleiding 

In 2013 is zowel een gemeentelijke als een provinciale beleidswijziging doorgevoerd voor 

cultuurhistorie. Deze heeft gevolgen voor de wijze van subsidieverlening aan monumenten-

eigenaren voor onderhoud en restauratie van hun pand. Gemeentelijk is de Commissie 

Cultuurhistorie opgeheven. Dit besluit is genomen, omdat u in het kader van de vereiste 

bezuinigingen bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2011 hebt besloten het beschikbare 

budget voor de Commissie Cultuurhistorie op te heffen. Mei 2012 is de Commissie 

Cultuurhistorie daarom voor de laatste keer bijeen geweest. De wettelijk verplichte advisering 

bij vergunningaanvragen gebeurt sindsdien door de Commissie Welstand die daartoe in 2012 is 

omgevormd tot de Commissie Welstand en Monumenten.  

 

Overige taken van de Commissie Cultuurhistorie, zoals de toekenning van monumenten-

subsidie of het adviseren over de cultuurhistorische status of kwaliteit van objecten en 

gebieden, worden sindsdien ambtelijk afgehandeld. In de praktijk functioneert de nieuwe 

werkwijze naar tevredenheid. Wel is het noodzakelijk om de Subsidieverordening 

Monumenten Doetinchem 2006 en de Verordening gemeentelijke stimuleringsleningen 

monumenten Doetinchem uit 2010 aan te passen, omdat de Commissie Cultuurhistorie in de 

tekst van deze verordeningen als adviesorgaan wordt genoemd. 

 

De provincie heeft daarnaast in 2013 om efficiëncyredenen besloten de beschikbare 

subsidiegelden voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten en molens niet 

meer zelf uit te keren, maar de beschikbare budgetten rechtstreeks aan gemeenten over te 

maken. De gemeente kan vervolgens zonder tussenkomst van de provincie de subsidie 

verstrekken aan de eigenaren van gemeentelijke monumenten en molens. De eis van 

cofinanciering voor het toekennen van provinciale subsidie is vanaf 2014 niet langer een 

voorwaarde: de gemeente mag het provinciale subsidiebedrag naar eigen inzicht aanwenden 

voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten, mits deze geen gemeentelijk 

eigendom zijn. Wij stellen voor, om de bestaande systematiek te volgen en de gemeentelijke 

monumentensubsidie evenals voorheen aan te vullen met provinciaal geld, namelijk 20% van de 

subsidiabele kosten tot een maximum van € 5000,-. 
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Overigens gaat deze provinciale wijziging ook gepaard met een verlaging van de beschikbare 

budgetten: de hoogte van het provinciale monumentenbudget per gemeente wordt in de 

periode 2013 tot en met 2016 bepaald door het bedrag dat de gemeente zelf voor 

monumentensubsidie op de begroting heeft staan. De provincie keert per gemeente namelijk 

50% van dit bedrag uit. In de praktijk betekent dit een bezuiniging. Het is afhankelijk van het 

aantal en de hoogte van de ingediende aanvragen of dit nadelig is voor particuliere 

monumenteneigenaren. Wel betekent de nieuwe werkwijze een betere dienstverlening voor 

onze inwoners omdat zij het provinciale en gemeentelijke subsidiegeld in 1x toegewezen en 

uitbetaald krijgen. Het betekent wel dat de subsidieverordening monumenten 

dienovereenkomstig moet worden aangepast. 

 

Voor de instandhouding van molens is met ingang van 2014 aanzienlijk minder provinciaal geld 

beschikbaar. In het verleden konden moleneigenaren jaarlijks een provinciale subsidie 

ontvangen van 20% van de subsidiabele instandhoudingkosten met een maximum van € 5.000,- 

(per molen). In de nieuwe situatie is het bedrag vastgesteld op € 700,- per molen per jaar. 

De vier molens in de gemeente Doetinchem zijn allen rijksmonument. Volgens de huidige 

gemeentelijke subsidieverordening kan echter alleen subsidie verleend worden aan 

gemeentelijke monumenten. Om ervoor te zorgen dat de provinciale subsidie ook voor de 

rijksmonumentale molens gebruikt kan worden, is het noodzakelijk om de subsidieverordening 

op dit punt aan te passen.  

 

Voorgestelde wijzigingen Subsidieverordening Monumenten Doetinchem 2006 

De Subsidieverordening Monumenten Doetinchem 2006 wordt naar aanleiding van de 

beschreven veranderingen op de volgende punten gewijzigd: 

- het schrappen van de Commissie Cultuurhistorie als adviesorgaan bij de toekenning van 

instandhoudingsubsidie voor gemeentelijke monumenten; 

- het toevoegen van bepalingen over de aanvraag en het subsidiepercentage voor het 

provinciale deel van de instandhoudingsubsidie. Hierbij wordt de al bestaande systematiek 

gevolgd: aanvulling van de gemeentelijke monumentensubsidie met 20% van de subsidiabele 

kosten tot een maximum van € 5000,-; 

- uitbreiding van de verordening met een artikel over de beschikbare (provinciale) 

instandhoudingsubsidie voor historische molens; 

- om een goede kwaliteit van de uit te voeren onderhouds- en restauratiewerkzaamheden te 

waarborgen, worden de bestaande provinciale uitvoeringsvoorschriften overgenomen.  

 

De wijzigingen in de Verordening gemeentelijke stimuleringsleningen Doetinchem uit 2010 

betreffen het schrappen van de Commissie Cultuurhistorie als adviesorgaan bij de toekenning 

van cultuurhistorische waarde en de toekenning van een gemeentelijke stimuleringslening. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris, De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART   N.E. JOOSTEN BC. 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over het aanpassen van de 

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en de Verordening stimuleringsleningen voor 

monumenten; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

1. De Subsidieverordening Monumenten Doetinchem 2006 in te trekken.  

2. De Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en molens Doetinchem 2014 vast te 

stellen. 

3. De Verordening gemeentelijke stimuleringsleningen monumenten Doetinchem, vastgesteld 

op 4 februari 2010, in te trekken. 

4. De Verordening stimuleringsleningen monumenten Doetinchem 2014 vast te stellen.  

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 25 september 2014, 

 

 

 

 

 

 , griffier 

 

 

 

 

 

 , voorzitter 

 

 

 

 

 


