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Voorstel:
De Subsidieverordening instandhouding monumenten Dalfsen 2008 vast te stellen. 
 
 
Inleiding:
Door plaatsing van objecten op de gemeentelijke monumentenlijst geeft de gemeente aan veel waarde te 
hechten aan het behoud van deze objecten vanwege hun cultuurhistorische, architectuurhistorische, 
stedenbouwkundige waarden, gaafheid en zeldzaamheid. Voor het op een sobere en doelmatige wijze in 
stand houden van deze objecten verleent de gemeente op grond van de Subsidieverordening 
instandhouding Monumenten Dalfsen 2002 een subsidie voor restauratie en/of onderhoud. 
De toe te kennen subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten (max. € 15.000,00) met een 
maximum van € 4.500,00, eens in de 3 jaar. 
Naarmate de omvang van een monument toeneemt, stijgen ook de kosten van restauratie en/of 
onderhoud. Bij objecten van enige omvang staat de subsidiebijdrage in geen verhouding tot de restauratie- 
en/of onderhoudskosten.  
 
Beleidskader en rol gemeente:

� Panden vanwege hun cultuurhistorische, architectuurhistorische, stedenbouwkundige waarden, 
gaafheid en zeldzaamheid bescherming te bieden door deze te plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst, zodat deze behouden blijven voor de toekomst. 

� De eigenaren van deze objecten financieel te ondersteunen door het verstrekken van subsidie op 
grond van de Subsidieverordening Instandhouding Monumenten Dalfsen.  

 
Alternatieven:
Op grond van de Subsidieverordening Instandhouding Monumenten Dalfsen 2002 kunnen alle 
gemeentelijke monumenten in aanmerking komen voor een bijdrage van 30% van de subsidiabele kosten 
met een maximum van € 4.500,00, eens per drie jaar (zie art. 7 Subsidieverordening). Deze regel is ook in 
de nieuwe verordening weer opgenomen. Nieuw hierbij is dat ons college voor monumenten met een 
maatschappelijke functie en een inhoud van meer dan 1.000 m³, niet zijnde een woning, hiervan kunnen 
afwijken en een hogere Subsidiebijdrage kunnen toekennen nadat de raad hiermee heeft ingestemd. 



 
 
 

  
 
   

 

Deze mogelijkheid bestond in feite ook al onder de geldende verordening door de hardheidsclausule (art. 
20) toe te passen, maar is nu in de nieuwe verordening specifiek beschreven (art. 7 lid 3). In artikel 13 lid 6 
is omschreven binnen welke termijn de aanvrager een schriftelijke reactie krijgt waarin staat vermeld de 
termijn waarbinnen op de aanvraag wordt beslist. 
Artikel 20 blijft opgenomen in de verordening voor die gevallen waarin de verordening niet voorziet.  
 
Om eigenaren van monumenten met een maatschappelijke functie met een inhoud van meer dan 1.000 
m³, niet zijnde een woonhuis, maar ook de gemeente inzicht te verschaffen in de onderhoudstoestand en 
de te verwachten onderhouds- en/of restauratiekosten van deze monumenten is hoofdstuk 3 aan de 
nieuwe verordening toegevoegd. De gedachte hierbij is dat door het in een eerder stadium bekend worden 
van gebreken voor de eigenaar, eerder c.q. tijdig kan worden ingegrepen en grote(re) onderhouds-/ 
restauratiekosten kunnen worden voorkomen. Door de inspectierapporten krijgt de gemeente inzicht in de 
te verwachten kosten van restauratie en/of onderhoud aan deze monumenten komende jaren, waardoor 
verrassingen achterwege blijven.   
 
Artikel 3 lid 4 van ‘Bijlage A Subsidiabele kosten’ (2002) vermeldde dat de BTW als subsidiabele kosten 
worden aangemerkt. Ingeval een persoon opteert voor de BTW kan hij/zij de in rekening gebrachte BTW 
verrekenen met de aan de fiscus af te dragen BTW. Door de BTW altijd als subsidiabel aan te merken vindt 
in die situatie subsidiëring plaats van niet gemaakte kosten. 
Door de toevoeging wordt de BTW alleen als subsidiabele kosten aangemerkt als deze niet verrekenbaar 
is.  
 
De wijzigingen en toevoegingen in de verordening, bijlage A en de toelichting zijn grijs gearceerd 
weergegeven. 
 
Financieel kader:
Voor de monumenten waar burgemeester en wethouders artikel 7 lid 3 van toepassing kunnen verklaren is 
geen bedrag begroot. 
Dit om reden dat: 

� het aantal objecten beperkt is; 
� de subsidiebehoefte onbekend is; 
� de subsidiebehoefte niet constant is en per jaar behoorlijk kan verschillen. 

 
Uw raad zal op basis van ingediende aanvragen voor subsidiebijdragen in de kosten van grootschalige 
restauraties en/of onderhoud aan monumenten met een maatschappelijke functie en een inhoud van meer 
dan 1.000 m³, niet zijnde een woonhuis, worden verzocht de benodigde middelen beschikbaar te stellen.                                           
 
De afgelopen jaren is er jaarlijks bij de begroting een bedrag van € 15.000,00 gereserveerd voor 
subsidiebijdragen. Dit kan ongewijzigd worden voortgezet, ondanks dat het afgelopen jaar nagenoeg geen 
aanvragen op subsidie zijn ingediend. Mogelijke oorzaken van afname van het aantal subsidieaanvragen 
kunnen zijn:  

� het gemeentelijk monumentenbestand verkeert in een goede staat en hoge onderhoudslasten 
doen zich niet voor. Voor de kleinere kostenposten wordt geen beroep gedaan op een 
subsidiebijdrage; 

� de rompslomp van het aanvragen van een subsidiebijdrage en een eventuele aanvraag 
monumentenvergunning weerhoudt eigenaren ervan een beroep te doen op een subsidiebijdrage. 

De verwachting is dat met uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst het aantal aanvragen weer zal 
toenemen. 
 
 
 



 
 
 

  
 
   

 

Communicatie:
Bekendmaking van de Subsidieverordening instandhouding monumenten Dalfsen 2008 in Kernpunten en 
in het Gemeenteblad.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 
 


