Raadsvergadering 11 februari 2003

Onderwerp:

Agendapunt: 10

Restauratieprogramma 2003-2008

Schiermonnikoog, 28 januari 2003

Aan de Gemeenteraad

Jaarlijks dient door de gemeenteraad een restauratieprogramma te worden vastgesteld voor de
restauratie van monumenten in deze gemeente.
Het thans vast te stellen programma heeft betrekking op de periode van 2003-2008.

In het programma is aangegeven welke monumenten in aanmerking komen voor een bijdrage in de
restauratiekosten.
De volgorde is vastgesteld aan de hand van ingekomen aanvragen en een inventarisatie die indertijd
is uitgevoerd door de Friese Monumentenwacht. Deze instantie heeft de bouwkundige staat van de
betreffende panden vastgesteld.
Op dit moment is één concrete aanvraag om een restauratiesubsidie ingediend; het gaat om een
aanvraag van de R.K. kapel aan de Badweg.
Deze aanvraag is opgevoerd voor het programma 2003.

De provincie heeft een centrale rol bij de verdeling van de budgetten door middel van vaststelling van
het definitieve programma..
In principe wordt vastgehouden aan het door de gemeenteraad vastgestelde programma.
Binnen het programma bestaat voldoende flexibiliteit om te schuiven.
Omdat het om monumenten gaat van eigenaren is de gemeente afhankelijk van particulier initiatief.
Indien geen aanvragen worden ingediend dan schuift het programma op naar volgende jaren.
Ook zijn verschuivingen binnen het programma mogelijk mits de budgetten niet worden overschreden.
Dit geschiedt in goed overleg met de provincie.
Voorgesteld wordt om het programma voor de jaren 2003-2008 vast te stellen overeenkomstig
bijgaand concept-besluit.
Burgemeester en wethouders van de Schiermonnikoog,
de secretaris,
de burgemeester,
S. Dijs

E. Fennema

De raad van Schiermonnikoog;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 januari 2003;
overwegende dat het wenselijk is om een programma vast te stellen voor de restauratie van de
monumenten in de gemeente voor de periode 2003-2008.
gelet op de Gemeentewet;
B E S L U I T:
een restauratieprogramma voor de periode 2003-2008 vast te stellen conform het door burgemeester en
wethouders aangeleverde concept.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 25 februari 2003,

, voorzitter (E. Fennema).

, griffier (S.T. van der Zwaag).

