
Beknopte toelichting subsidieverordening Instandhouding van 

gemeentelijke monumenten 
 
Artikel 1. 

In deze bepaling worden een aantal bepalingen die in de verordening voor komen nader 
uitgelegd.  
 
Sub.c. 
Zoals uit het begrip ‘instandhoudingswerkzaamheden’ al blijkt, wordt er geen 
onderscheid meer gemaakt tussen onderhoud en restauratie van een monument. Het 
centrale begrip is nu instandhouding. Onderhoud en restauratie vallen onder dit begrip. 
 
Sub.d. 
Zoals in dit artikel valt te lezen zijn er nadere regels met betrekking tot de vast te stellen 
subsidie en de uitvoering van de werkzaamheden. Deze nadere regels zullen, na 
vaststelling van de verordening door de raad, door het college worden vastgesteld. Uit 
het geheel, de verordening en nadere regels, blijkt dat de verordening de hoofdlijnen 
aangeeft en de nadere regels zien op de uitvoering van deze door de raad vastgestelde 
hoofdlijnen. 
 
Artikel 2. 

De verordening geeft de hoofdlijn weer met betrekking tot het verlenen van een subsidie 
in verband met de instandhouding van een monument. Uit deze bepaling blijkt dat het 
college nadere regels zal vaststellen. In deze nadere regels staan alle 
instandhoudingswerkzaamheden genoemd die voor subsidie in aanmerking komen. Ook 
geven de nadere regels aan hoe e.e.a. moet worden onderhouden/gerestaureerd.  
De nadere regels zijn voorgelegd aan de Monumentenwacht Overijssel / Flevoland. De 
gemeente is lid van deze monumentenwacht. De Monumentenwacht is bij uitstek 
adviseur inzake onderhoud en restauratie van monumenten. 
 
Artikel 3. 

Jaarlijks stelt de raad door middel van de begroting een subsidieplafond ten behoeve van 
de instandhouding van monumenten vast. Het was op grond van de huidige (oude) 
verordening niet duidelijk of er sprake was van een subsidieplafond. 
 
Artikel 4. 

In de huidige (oude) verordening was er onderscheid tussen onderhoud en restauratie. 
Ook in de hoogte van de subsidie was er onderscheid tussen onderhoud en restauratie, 
echter zonder dat klip en klaar duidelijk was welke werkzaamheden nu exact onder 
onderhoud of restauratie vielen. Met het over ‘één kam scheren’ van hetgeen waarvoor 
subsidie kan worden verkregen en één maximaal percentage te benoemen ontstaat 
helderheid. 
 
Artikel 5. 

In dit artikel staat waaraan de aanvraag om een subsidie moet voldoen. Ten behoeve van 
de aanvraag is een standaardformulier opgesteld waarin e.e.a. duidelijk staat benoemd. 
Dit aanvraagformulier zal door het college tegelijkertijd met de vaststelling van de 
nadere regels worden vastgesteld. 
 
Artikel 6. 
Spreekt voor zich. 
 
Artikel 7. 
Spreekt voor zich 
 
Artikel 8. 
Spreekt voor zich. 



Artikel 9. 
Na voltooiing van de werkzaamheden dient de subsidieontvanger een aanvraagformulier 
voor de vaststelling van de subsidie in te leveren. Met dit aanvraagformulier legt de 
subsidieontvanger rekening en verantwoording af van de werkzaamheden die zijn 
verricht en de kosten die hiermee samenhangen.  
Het aanvraagformulier voor de vaststelling van de subsidie zal door het college 
tegelijkertijd met de vaststelling van de nadere regels worden vastgesteld. 
Aan de hand van de subsidieaanvraag en het aanvraagformulier voor de vaststelling van 
de subsidie zal uiteindelijk de hoogte van de subsidie definitief worden vastgesteld. 
 
Artikel 11. 

Spreekt voor zich. 
 
Artikel 12. 
Ook in deze verordening is een zogenaamde hardheidsclausule opgenomen. Hoewel 
getracht is met de verordening en de nadere regels zo transparant en objectief mogelijke 
regels op te stellen, is het nooit uit te sluiten dat toepassing van de regels leidt tot een 
onbillijke of onwenselijke situatie. De hardheidsclausule voorziet hierin. 
 
Artikel 13. 

Spreekt voor zich 
 
Artikel 14. 

Spreekt voor zich 
 
Artikel 15. 

Spreekt voor zich. 


