Voorstel tot actualisatie van het monumenten- en het subsidiebeleid
De fracties zijn blij dat het beleid nu is uitgeschreven. De bij het voorstel behorende visie is
helder en duidelijk opgeschreven.
Het voorstel geeft aanleiding tot het stellen van veel vragen en het maken van een groot aantal
opmerkingen.
Uit de inbreng van de fracties komen met name de volgende punten naar voren:
- Ambitieniveau. In het voorstel worden vijf (oplopende) ambitieniveaus (modules) geschetst.
Voorgesteld wordt om voor 2012 -2013 uit te gaan van module 1. Dit betekent een keus voor
het wettelijk minimum niveau. In feite zit er nu dus geen ambitie in het plan.
Portefeuillehouder dhr. Bax bevestigt dit. “Wij hebben wel meer ambities, maar moeten die
ambities afwegen tegen de financiele mogelijkheden. Vanuit de leemte moeten we opnieuw
opkrabbelen. Mogelijk komen we eind 2013 met een voorstel om op te schakelen naar module
(niveau) 2 en 3”. Zie het beleid als groeimodel”;
- Monumentencommissie. De monumentencommissie functioneert goed. Probleem is dat het
(ambtelijk) secretariaat van de commissie niet goed is ingevuld. Mogelijk kan dit in A2verband worden opgelost;
- Concept beleidsvisie Monumentencommissie Valkenswaard. Heeft deze visie status?
Extern adviseur dhr. Krijken geeft aan de status niet te kennen. Schriftelijk zal nog worden
teruggekomen op de status van de beleidsvisie Monumentencommissie.
- Afstemming op andere beleidsvelden (archeologie, RO, handhaving enz.). De visie komt
nogal sectoraal over. Vanuit de commissie wordt gevraagd of de visie wel integraal is
voorbereid.
Toegelicht wordt dat de visie “afdelingsoverstijgend” is voorbereid.
Schriftelijk zal nog worden toegelicht welke bestemmingsplannen al dan niet een regeling
voor de cultuurhistorische waarden kennen.
Dhr. Krijken licht toe dat de gemeente op grond van de wet MoMo (Modernisering
Monumentenzorg) bij ruimtelijke afwegingen rekening dient te houden met cultuurhistorische
waarden (monumenten, bomen, wegen enz.). Inventarisaties van deze waarden zijn verplicht;
- OZB. Gevraagd wordt of het mogelijk is voor monumenten een lagere (of geen) OZB te
heffen.
Toegezegd wordt dat de technische en wettelijke mogelijkheden voor een lagere OZB zullen
worden uitgezocht.
- Reclame op of aan monumenten. Ingevolge de APV is reclame op of monumenten niet
toegestaan. Toch is deze er wel reclame. Hoe kan dat?
Toegezegd wordt dat er inzicht zal worden gegeven hoe de relevante APV-bepalingen worden
gehandhaafd;
- Concept Besluit. In het concept besluit is ten onrechte niet opgenomen het beschikbaar
stellen van een budget van € 3.950,Toegezegd wordt dat er een op dit punt verbeterd concept besluit zal worden toegezonden.
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESPREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.

