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Onderwerp
Erfgoeddeal voor Stijlicoon Nagele

Advies raadscommissie
Hamerstuk

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. Een budget van € 472.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van het 

project Erfgoeddeal Stijlicoon Nagele;
2. De 6e wijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen.

Inleiding
In september 2021 deed gemeente Noordoostpolder een aanvraag bij de Erfgoeddeal van het Rijk 
voor Stijlicoon Nagele. De Erfgoeddeal is een rijksbijdrage (geen subsidie), die nu is toegekend en 
naar verwachting via de decembercirculaire 2021 toegevoegd wordt aan het gemeentefonds als 
decentralisatie-uitkering.
Aan een decentralisatie-uitkering van het Rijk zijn geen formele verantwoordingsverplichtingen 
verbonden. Wel blijft men graag in gesprek over het proces en de totstandkoming van het project.

De Erfgoeddeal biedt een kans om ontwikkelingen in Nagele met elkaar te verbinden vanuit het 
versterken van de identiteit en daarvoor het bijzondere erfgoed in te zetten.

Door middel van de Erfgoeddeal kunnen we samenhang vergroten en de integrale kwaliteit verhogen 
en daarvoor tijdelijk een projectleider/aanjager aantrekken. Daarnaast wordt een substantiële bijdrage 
geleverd aan het achterstalling onderhoud en het professionaliseren van Museum Nagele.

Beleidsreferenties
Programmabegroting 2021-2024. 
Raadsbesluit No.330059-1, d.d. 05-10-2015: 
B&W besluitvormende nota No. 403680, d.d. 
B&W besluitvormende nota No. 203157, d.d. 
Nagele.
B&W besluitvormende nota No. 20.0000130, 
B&W besluitvormende nota No. 20.0000469, 
B&W besluitvormende nota No. 20.0000644, 
B&W besluitvormende nota No. 21.0002251, 
Rietveld.
B&W besluitvormende nota No. 21.0005539,

Beeldkwaliteitsplan Nagele.
31-05-2016: Convenant behoud en herstel Nagele. 
12-12-2018: Bestuursovereenkomst Uitvoeringslab

d.d. 03-03-2020: Besteding vrijval ZZL gelden, 
d.d. 10-03-2020: Ontwikkeling Doorkijkpanelen. 
d.d. 07-04-2020: Nagele op de Kaart, 
d.d. 11-05-2021: cofinanciering Leaderproject MFC Het

d.d. 31-08-2021: aanvraag Erfgoeddeal.

Doelstelling
Vergroten van de leefbaarheid in het dorp en een goede toekomst bieden voor het erfgoed in Nagele.

Argumenten
1.1 Dit maakt het mogelijk om het project uit te voeren
Met deze Erfgoeddeal voor Stijlicoon Nagele dragen we bij aan de ieefbaarheid en geven we een 
nieuwe impuls aan het dorp en de samenwerking tussen de betrokken organisaties. Met de 
Erfgoeddeal zetten we erfgoed als middel in om de ruimtelijke kwaliteit en ontwikkeling in Nagele te 
verhogen.



1.2 De decentralisatie uitkering toevoegen aan de begroting van 2022 
De rijksbijdrage moet door de raad gevoteerd worden.

1.3 Een budget van € 472.000 beschikbaar stellen voor de uitvoering
Om de raad in staat te stellen zijn kaderstellende taak uit te oefenen, wordt de raad gevraagd een 
budget van € 472.000 beschikbaar te stellen voor de Erfgoeddeal Stijlicoon Nagele. Deze middelen 
worden verkregen uit de eerder aangehaalde decentralisatie-uitkering van het Rijk welke naar 
verwachting in de decembercirculaire 2021 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties bekend wordt gemaakt. Vanaf dat moment worden de toegekende middelen 
bevoorschot..
De raad is verantwoordelijk voor de begroting van de gemeente en moet de rijksbijdrage Erfgoeddeal 
beschikbaar stellen als uitvoeringsbudget in de programmabegroting. Het college heeft 2 jaar de tijd 
voor de uitvoering.

Kanttekeningen
1.1 Er zijn risico’s verbonden aan het project.
De uitgaven moeten binnen 2 jaar gerealiseerd worden. Het programmabureau Erfgoeddeal gaat er 
van uit dat de gemeente ook bijdraagt aan de Erfgoeddeal middels een zogenaamd 
matchingsbijdrage. De matching bestaat uit meerdere projecten die de gemeente al heeft lopen en die 
bijdragen aan de doelstellingen van de Erfgoeddeal. De voortgang van deze projecten kan ook van 
invloed zijn op de rijksbijdrage.

1.2 De gemeentelijke cofinanciering maakt onderdeel uit van het project
De gemeentelijke cofinanciering maakt onderdeel uit van de matching van voorliggende Erfgoeddeal. 
De raad heeft al besloten over deze projecten (zie ook beleidsreferenties) via het vaststellen van 
(wijzigingen op) de programmabegroting.

De Leader aanvraag van MFC ’t Rietveld heeft een positief oordeel ontvangen van de Leader Advies 
Groep. De subsidie is inmiddels officieel toegekend door de RVO en daarmee is ook de gemeentelijke 
cofinanciering definitief.

1.3 De B TW compensatie is een inschatting
De verkregen middelen vanuit de Erfgoeddeal zijn exclusief de te compenseren btw uit het BTW- 
compensatiefonds. Er wordt uitgegaan van het feit dat de te betalen btw over de externe kosten 
kunnen worden gecompenseerd (terugontvangen). Er wordt vanuit gegaan dat € 36.000 BTW 
teruggekregen kan worden uit het BTW compensatiefonds. Het risico hiervoor ligt bij de gemeente.

Planning/uitvoering
• Na besluitvorming zal het college overgaan tot de uitvoering van de Erfgoeddeal. U zult 

geïnformeerd worden over de voortgang hiervan.
• Het project heeft een doorlooptijd van 2 jaar.

Bijlagen
1. Projectplan Een erfgoeddeal voor Stijlicoon Nagele (zaaknummer 202108167470)
2. Aanvraag- en matchingsbrief aan Programmabureau Erfgoed Deal (zaaknummer 

202108167470)
3. Gunning decentralisatie uitkering Erfgoeddeal (zaaknummer 202108167470)
4. Uitvoeringsprogramma Erfgoeddeal 4e ronde (zaaknummer 202108167470 )

Steller : mevrouw M.G. Marinelli; 0527-633256; m.marinelli@noordoostpolder.nl

mailto:m.marinelli@noordoostpolder.nl


De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 november 2021, no. 21.0006067;

gelet op artikel artikel 189 en artikel 192 van de gemeentewet;

BESLUIT:

1. Een budget van € 472.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van het 
project Erfgoeddeal Stijlicoon Nagele;

2. De 6e wijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 31 januari 2022.
)e griffier, _----- . de voorzitter



GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2022 No. 22.0000

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:

de programmabegroting voor het dienstjaar 2022 te wijzigen zoals hierna is aangegeven. 

6e wijziging van de programmabegroting 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergade-

Ter kennisneming ingezonden

Op 07-02-2022

aan gedeputeerde staten van

Flevoland te Lelystad.



GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2022 No. 22.0000

____________ PROGRAMMA_______________
Nr, Omschrijving

In deze begrotingswijziging zijn de financiële 
consequenties verwerkt voortvloeiende uit 
het raadsvoorstel inzake Erfgoeddeal 
Stijlicoon Nagele.

LASTEN

2 Sociale leefbaarheid

Mutaties reserves 

TOTAAL

BATEN

5 Financiën

Mutaties reserves

VERHOGING VERLAGING

472.000

472.000 0

472.000 0

472.000

472.000 0

0

472.000 0

NIEUWE
RAMING

18.373.914

105.595.421

TOTAAL


