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(Publieks)samenvatting
Voor eigenaren van gemeentelijke monumenten is er de mogelijkheid een financiële bijdrage te
krijgen in de kosten voor restauratie/onderhoud van deze monumenten. De Subsidieverordening
Monumenten Velsen is hier de uitwerking van en voorziet in de mogelijkheid vanuit het
Monumentenfonds subsidies te verstrekken. Hiervoor is jaarlijks € 50.000,00 beschikbaar. Het
college stelt de raad voor deze subsidieverordening vast te stellen.
Voorgesteld besluit
De Subsidieverordening Monumenten Velsen vast te stellen
Inleiding
Bij de vaststelling van de beleidsnota Monumentenzorg Velsen 2008 is besloten om in het kader van
nieuw beleid structureel een begrotingspost van € 50.000,= op te nemen om het gemeentelijk
Monumentenfonds Velsen op te richten. Uit dit Monumentenfonds Velsen worden
tegemoetkomingen voor onderhoud/restauratie gemeentelijke monumenten verstrekt. Ook de kosten
voor het laten maken van redengevende omschrijvingen in verband met de actualisatie van de
gemeentelijke monumentenlijst worden hieruit gedekt.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Het in goede staat houden en krijgen van gemeentelijke monumenten.
De monumenten lijst Velsen dynamisch houden.
Kader
Beleidsnota Monumentenzorg Velsen 2008
Monumentenverordening Velsen 2010
Algemene wet bestuursrecht
Argumenten
Voor het behoud van gemeentelijke monumenten zijn onderhoud en restauratie van groot belang.
Door de subsidiemogelijkheid voor onderhoud en restauratie ondersteunt de gemeente het kwalitatief
belang van deze cultuurhistorische elementen voor de identiteit en het karakter van Velsen.
De monumentenlijst Velsen is dynamisch. Zo kunnen er monumenten aangewezen worden, maar ook
van de monumentenlijst afgehaald worden. Voor de aanwijzing van een nieuw gemeentelijk
monument is een redengevende omschrijving noodzakelijk. Deze wordt gemaakt door een externe
deskundige.
Maatschappelijk draagvlak
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De mogelijkheid om subsidie te verkrijgen motiveert en stimuleert de eigenaar tot onderhoud en/of
restauratie.
Financiële consequenties
In de begroting 2011 e.v. is € 50.000,= opgenomen voor het gemeentelijk Monumentenfonds Velsen.
De raad zal jaarlijks gevraagd worden toestemming te verlenen om gemaakte kosten te onttrekken aan
deze reserve.
Realisatie
De werkwijze is vastgelegd in de Subsidieverordening Monumenten Velsen. Gestart wordt in 2011.
Personeel
De uitvoering wordt gedaan door de afdeling V&U, Monumentenzorg binnen de huidige taakstelling.
Communicatie
Eigenaren van gemeentelijke monumenten worden middels de nieuwsbrief en de gemeentelijk
infopagina in de huis-aan-huisbladen op de hoogte gesteld van deze Subsidieverordening
Monumenten Velsen.
Planning
Start 2011, jaarlijks te herhalen.
Evaluatie
Bij jaarrekening.
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