
 
 

  
  

Aan de gemeenteraad 

 
Gemeentestukken: 2012- 68 

  

AMENDEMENT 
 
 
Onderwerp: Uitgangspuntennotitie Erfgoedbeleid Ridderkerk 2012-2016 
 
1. Voorstel 
De raad wordt voorgesteld om:  
 
a. Op blz. 19 de tekst: ‘Hiernaast heeft de gemeente een taak…. en de zorgplicht voor 
monumenten. Bij de uitwerking van het erfgoedbeleid zal specifiek op dit onderwerp worden 
ingegaan.’; 
 
te vervangen door: 
 
‘Hiernaast heeft de gemeente een taak….. en de zorgplicht voor monumenten. Deze zorgplicht 
geldt zeer zeker ook voor de monumenten die in eigendom van de gemeente zelf zijn. Bij de 
uitwerking van het erfgoedbeleid zal, in overleg met de raad (-scommissie), specifiek op dit 
onderwerp worden ingegaan.’ 
 
b) Bij paragraaf 4.2 Monumenten: de tekst vanaf het kopje ‘Alternatief: invoering subsidie 
gemeentelijke monumenten’ en de tekst op blz. 20 te schrappen en te vervangen door:  
 
‘In aanvulling op het voorgesteld beleid ten aanzien van monumenten stelt de raad jaarlijks een 
maximum budget beschikbaar voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten in de vorm 
van een subsidie op onderhouds- en restauratiekosten. Het betreft dan alleen een vergoeding voor 
extra kosten die gemaakt moeten worden om de monumentale waarden in stand te houden. 
 
Hiertoe wordt een subsidieverordening voor instandhouding van gemeentelijke monumenten 
vastgesteld. De gemeenteraad stelt het budget jaarlijks bij de Programmabegroting vast. Voor 
2013 zal een bedrag van € 50.000,- in de Programmabegroting 2013-2016 worden opgenomen.’ 
 
2. Aanleiding 
Het voorstel om in te stemmen met de Uitgangspuntennotitie Erfgoedbeleid Ridderkerk 2012-2016 
en de wenselijkheid daarbij een concretere invulling te geven aan de inhoud van de zorgplicht die 
de gemeente heeft. 
 
3. Aspecten 
 
Zorgplicht 
Een nadere invulling van deze zorgplicht van de gemeente is een kaderscheppende voorwaarde 
voor het succesvol concretiseren van verder erfgoedbeleid. Over deze verdere invulling dient 
daarom overleg te worden gevoerd met de raad(-scommissie).  
 



 
 

  
  

Als voorbeeld van de zorgplicht is te noemen het aanpalend beleid om rekening te houden met de 
kwetsbaarheid van de monumentale panden. O.a. door zwaar vrachtverkeer en wisselend 
grondwaterpeil kan schade ontstaan. Vaak heeft de gemeente daarbij een verantwoordelijkheid.  
 
De zorgplicht betreft ook de monumenten in eigendom van de gemeente. In het recente verleden 
zijn o.a. door een tekortschietend onderhoudsbeleid belangrijke en gezichtsbepalende 
gemeentelijke monumenten verwaarloosd. Voorbeelden zijn de schoolmeesterswoning in Rijsoord, 
De Kuyperschool in het Centrum en de boerderij langs de Verbindingsweg. 
 
Verdere inhoud aan de zorgplicht is ook te geven door de verstrekking van subsidie. 
 
Subsidie 
Ridderkerk moet erg zuinig zijn ten aanzien van haar gemeentelijke monumenten. We hebben in 
het kader van rentmeesterschap de plicht om als inwoners van Ridderkerk de (gemeentelijke) 
monumenten goed na te laten aan onze kinderen. Bovendien zorgt het deugdelijk onderhouden 
van beeldbepalende monumenten voor een positief uitstralingseffect t.a.v. de sociaal-economische 
ontwikkeling van Ridderkerk. Het onvoldoende onderhouden van het gemeentelijk erfgoed 
daarentegen kan negatieve effecten hebben op de aantrekkingskracht van Ridderkerk.   
Het is niet redelijk om alleen de eigenaren van gemeentelijke monumenten te vragen zèlf in het 
onderhoud en behoud van het monument te (blijven) voorzien. Door een beperkte subsidie 
beschikbaar te stellen voor de vergoeding van de extra kosten laat de gemeente Ridderkerk zien 
dat het behoud van gemeentelijke monumenten haar ernst is en geeft zij mede daarmee invulling 
aan haar zorgplicht. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Na vaststelling van het amendement moet een subsidieverordening voor instandhouding van 
gemeentelijke monumenten worden vastgesteld. Het college wordt uitgenodigd daarvoor een 
voorstel te doen. Daarnaast stelt de gemeenteraad jaarlijks bij de begrotingsbehandeling het 
maximale budget vast. In de ontwerp-Programmabegroting 2013-2016 zal hiervoor een bedrag van 
€ 50.000,- worden opgenomen. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Zie onder 4. 
 
 
De raadsleden, 
 
 
 
 
Peter Meij (CDA)       Marten Japenga (ChristenUnie)        Petra van Nes (Leefbaar Ridderkerk) 
 
 
Betreft raadsvoorstel 2012-176 
Behandeld in de raadsvergadering van 31 mei 2012 
 
 

Aangenomen Verworpen  
 

Stemverhouding:  
Voor 21: CDA, CU, LR, SGP, D66/GL 
Tegen 5: VVD, PvdA (3) 


