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Subsidieverordening monumenten Hillegom 2007
De raad van de gemeente Hillegom besluit vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. eigenaar: degene, die in de kadastrale registers als eigenaar, dan wel als erfpachter of opstalhouder
staat ingeschreven;
b. woonhuismonument: onroerend monument dat van oorsprong en qua huidige bestemming een
functie heeft als woonruimte of een combinatie van wonen en werken met een maximale omvang van
totaal 700 m² bruto vloer oppervlak, dat geplaatst is op de gemeentelijke monumentenlijst als bedoeld
in de Monu-mentenverordening gemeente Hillegom;
c. subsidie: geldelijke bijdrage van de gemeente in de kosten van instandhouding van een woonhuismonu-ment;
d. subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de
verstrekking van een subsidie krachtens een wettelijk voorschrift, zoals een verordening;
e. het college: het college van burgemeester en wethouders van Hillegom.

Artikel 2 Subsidieplafond en subsidiebepaling
a. De gemeenteraad bepaalt jaarlijks met het vaststellen van de gemeentebegroting het subsidieplafond
voor de verstrekking van subsidie voor woonhuismonumenten.
b. De eigenaar van een woonhuismonument ontvangt jaarlijks restitutie van het eigenaren gedeelte
van de onroerend-zaakbelasting.
c. Als het subsidieplafond niet toereikend is wordt de restitutie onder b. naar evenredigheid verminderd.

Artikel 3 Voorwaarden waaronder de subsidie wordt verstrekt
De subsidie wordt slechts verstrekt als:
a. de eigenaar aantoont lid te zijn van de Monumentenwacht Zuid-Holland of een soortgelijke instantie;
b. de eigenaar minimaal eens in de twee jaar een kopie van een inspectierapport over het woonhuismonument van de onder a. genoemde organisatie aan het college overlegt;
c. het woonhuismonument naar het oordeel van het college voldoet aan redelijke eisen vanuit een
oogpunt van monumentenzorg en voldoet aan andere wettelijke voorschriften die aan het pand moeten
worden gesteld.

Artikel 4 Slotbepalingen
a. Het college kan voor de uitvoering van deze verordening richtlijnen geven.
b. In gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 5 Inwerkingtreding, overgangsregeling
a. De verordening treedt in werking op 1 januari 2007.
b. Voor zover reeds in 2005 en 2006 subsidie is verstrekt voor gemeentelijke woonhuismonumenten
blijft de bepaling zoals omschreven in artikel 5 van de Verordening monumentenfonds Hillegom 2004
voor die gemeentelijke woonhuismonumenten van kracht.
c. Het bepaalde in artikel 2 lid c geldt ook voor de subsidies volgens lid b.

Artikel 6 Citeerartikel
De verordening kan worden aangehaald als "Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Hillegom
2007".
Vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Hillegom van 9 november 2006.
De voorzitter;
drs. A. Mans
De griffier;
drs. P.M. Hulspas-Jordaan
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