Bijlage Financiën en uitvoering
1.1 Beschikbare middelen huidige begroting erfgoed
2021

2022

2023

2024

2025

Aanwijzen
gemeentelijke
monumenten

€ 10.000

€ 10.000

-

-

-

In te zetten voor
 Restauratiesubsidie
gemeentelijke
monumenten
(€ 8.000 per jaar)
 Meerjarige
subsidies
erfgoedpartners
(€ 15.000 per jaar)
 Strippenkaart
archeologisch
onderzoek
 Co-financiering
SIM-subsidies,
cultuurhistorische
onderzoeken bij
aanvraag
monumentenstatus
 Etc.

€ 78.106.

€ 78.106,-.

€ 78.106

€ 78.106

€ 78.106

Middelen Collegeuitvoeringsprogramma

Erfgoedbudget in
begroting

1.2 Vertaling van ambities en maatregelen naar planning en financiën
Ambitie
1 De basis in stand
houden

Uitvoeringsmaatregel

Planning

Budget
 Binnen beschikbare middelen
meerjarenbegroting

a Vervolgen
actualisatieronde
gemeentelijke
monumenten:

2021: Muiderberg
2022: Muiden
Aanvragen derden:
gedurende het jaar.

b Instrumentarium tegen
het licht houden

2021



Ambtelijke inzet: binnen huidige
formatie

c Verfijning
beschermingsbeleid

2023-2025



Dekking: niet opgenomen in
meerjarenbegroting
Opvoeren: in perspectiefnota
Budget nodig: € 15.000 in 2022,
2023, 2024.




Ambitie

2 Erfgoed als
vertrekpunt en
dragende kracht
bij ruimtelijke
ontwikkelingen

3 Toegankelijk en
beleefbaar
erfgoed

Uitvoeringsmaatregel

Planning

Budget

d Beleidskader
gemeentelijk historisch
vastgoed

2021



Ambtelijke inzet: binnen huidige
formatie

a Cultuurhistorische
waarden- en
beleidskaart opstellen

2022



Dekking: niet opgenomen in
meerjarenbegroting
Opvoeren: in perspectiefnota
Budget nodig: € 50.000
incidenteel in 2022

b Deelvisies/ontwikkelagenda’s opstellen.
Een deelvisie kost
gemiddeld enkele
duizenden tot enkele
tienduizenden euro’s.
c Cultuurhistorische
onderzoeksplicht
(indien gemeente
initiatiefnemer). Een
cultuurhistorisch
onderzoek kost
gemiddeld
€ 5.000.
a Verbinding met
recreatie en toerisme

2022



Volgt bij uitwerking

2022



Kosten voor initiatiefnemer

2022



Ambtelijke inzet: binnen huidige
formatie

b Breder publiek
betrekken

2022



Ambtelijke inzet: binnen huidige
formatie

c Monumenteigenaren
faciliteren:
-Monumentenschildjes
-Restauratiesubsidie

2022



Dekking: niet opgenomen in
meerjarenbegroting
Opvoeren: in perspectiefnota
Budget nodig € 17.000 structureel
vanaf 2022







d Roerend en immaterieel 2022
erfgoed
a Plan van aanpak
2022
verduurzamen erfgoed



Volgt bij uitwerking



Volgt bij uitwerking

2022



Dekking: niet opgenomen in
meerjarenbegroting
Opvoeren: in perspectiefnota
Budget nodig: € 3.000,-

4 Inspiratie en
richting
maatschappelijke
opgaven
5 Kennis en dialoog a Faciliteren
organiseren
erfgoedpartners:
jaarlijkse subsidie (o.a.
historische kringen,
OMD).
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1.3 Benodigde middelen voor uitvoering Erfgoedvisie
2021

2022

2023

2024

2025

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 50.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

Persperspectiefnota
2022-2025
Verfijning
beschermingsbeleid
Cultuurhistorische
waarden- en
beleidskaart
Totaal incidenteel
Structureel
verhogen
erfgoedbudget tbv:
 Restauratiesubsi
die (+ €17.000,-)
 Meerjarige
subsidie erfgoed
partners (+
€3.000,-)
Totaal structureel

€ 50.000
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