Amendement; Hoe we Dalfsen Mooi houden, subsidie
onderhoud en verduurzamen gemeentelijke monumenten.
Raadsvergadering 31 oktober en 3 november 2022
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen de volgende motie in:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2022, nummer 1492;
gehoord de beraadslagingen over de Programmabegroting 2023-2026;

overwegende dat:
- we zuinig met cultureel erfgoed om moeten gaan.
- we in voorgaande jaren de bestaande subsidieregeling hebben wegbezuinigd.
- dat in de jaren ervoor het budget gemiddeld voor meer dan 95% benut werd, waarbij tweemaal een
extra budget van € 10.000 beschikbaar werd gesteld, omdat het budget ontoereikend was om alle
aanvragen (vanuit de ca. 100 gemeentelijke monumenten) te kunnen honoreren.
- dat de bezuiniging tot gevolg kan hebben dat eigenaren het onderhoud aan hun monument
vanwege de hoge bouwprijzen gaan uitstellen. Gevolg hiervan kan zijn dat in voorkomende
gevallen de onderhoudsstatus van een gemeentelijke monument achteruit gaat.
- de gemeente zich immers met de “Schat van Dalfsen”, maar ook met de forse bijdragen in het
verleden (2006 – 2009) aan de restauraties van de “Molen van Fakkert” en “Molen Massier” en de
aanwijzing van 45 objecten als gemeentelijk monument in 2008 geprofileerd heeft als een
gemeente die cultureel erfgoed en het behoud daarvan hoog in het vaandel heeft.
- dat monumenteneigenaren met name last hebben van de hoge energieprijzen terwijl
verduurzamen vaak moeilijker en prijziger is dan in andere gebouwen;

stelt de raad voor aanvullend te besluiten:
- de bezuiniging op de subsidie voor gemeentelijke monumenten te schrappen en de jaarlijks
benodigde financiële middelen van € 13.500 per jaar voor de jaren 2023 tot en met 2026 ten laste
te brengen van het begrotingssaldo.
- het college te verzoeken een voorstel uit te werken hoe de subsidieregeling naast onderhoud ook
verduurzaming kan stimuleren en voor deze uitbreiding alvast € 36.500 per jaar te reserveren ten
laste van het begrotingssaldo.
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Toelichting
In het verleden is deze bezuiniging in het leven geroepen omdat de begroting toen een negatief beeld liet
zien. Dat is nu anders terwijl de kosten voor onderhoud enorm gestegen zijn. Daar komt bij dat met de
huidige energieprijzen het flink stoken is in een monument en dat terwijl verduurzamen voor de panden
vaak ingewikkeld en duur is

