Anneke van Heek Fonds
Subsidieregeling verbetering binnenstad Doesburg

Het bestuur van de Monumentenvereniging 15 april 1945 heeft in haar vergadering van 6 oktober 2003
besloten tot vaststelling van een subsidieregeling ter verbetering van het aanzien van de binnenstad van
Doesburg. Aanleiding hiertoe was onder meer het legaat dat de Vereniging ontving van mevrouw Anneke
van Heek.
Onder de navolgende regelingen en voorwaarden wordt subsidie verleend in de kosten van herstel of
vernieuwing van gevels, daken, stoepen, stoeppalen, stoephekken, muurtjes en dergelijke mits het
uiteindelijke resultaat bijdraagt aan de verrijking van het beeld van de stad Doesburg en de resultaten
vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
Artikel 1.
In deze regeling wordt verstaan onder:
Het bestuur:
tenminste 2/3 deel van het bestuur van de Monumentenvereniging 15 april 1945
De eigenaar:
de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die het recht van eigendom of een
ander zakelijk recht heeft op het pand of, indien de voorzieningen worden
getroffen aan gebouwen, opgericht op gronden, waarop een erfpachtrecht rust,
degene, die het recht van erfpacht op die grond heeft en voorts degene die tot
het aanbrengen van de in deze regeling bedoelde voorzieningen bevoegd is
Bijdrage:
een bedrag ineens dat kan worden verleend aan een eigenaar van een pand
binnen het beschermd stadsgezicht van Doesburg mits voldaan wordt aan
gestelde voorwaarden
Drempelbedrag:
een bedrag aan uitvoeringskosten waarover geen subsidie wordt verstrekt
Artikel 2.
1. Aan eigenaren kan een bijdrage worden verstrekt ter tegemoetkoming in de kosten van:
a. het herstellen of vernieuwen van gevels, daken, stoepen, stoeppalen en stoephekken, muurtjes
en dergelijke
b. het treffen van voorzieningen welke bijdragen tot de verfraaiing van het stadsbeeld
2. De bijdrage wordt niet versterkt indien de kosten van de voorzieningen op grond van een verzekering
dan wel op een andere wijze kunnen worden verkregen.
3. Eens per jaar wordt voor dit doel door het bestuur een budget vastgesteld. Indien het budget is
overschreden worden de overgebleven aanvragen doorgeschoven naar het volgende jaar.
4. Het bedrag dat wordt vastgesteld wordt in de begroting opgenomen.
5. De subsidieregeling is niet bedoeld voor regulier onderhoud.
6. Bestuursleden van de Monumentenvereniging 15 april 1945 kunnen geen gebruik maken van de
subsidieregeling.
Artikel 3.
1. De bijdrage wordt verstekt onder de voorwaarde dat:
a. binnen 2 maanden na de toekenning van de bijdrage met het treffen van de voorzieningen een
begin is gemaakt;
b. de voorzieningen gereed zijn binnen 6 maanden na toekenning;
c. aan de door het bestuur met controle belaste persoon of personen, op door hen te bepalen
tijdstippen:
 toegang wordt verleend tot het betreffende pand
 inzage wordt verleend in de bescheiden en tekeningen welke betrekking hebben op de te
treffen voorzieningen
2. Het bestuur kan afwijken van de in lid 1a genoemde termijn en deze met een termijn van nog eens 2
maanden verlengen tot maximaal 4 maanden.
Artikel 4.
De bijdrage wordt slechts verstrekt indien:
a. door de gemeente voor zover nodig een vergunning is verstrekt en een kopie hiervan aan het
bestuur is overlegd;
b. de aanvrager lid is van de Monumentenvereniging 15 april 1945
c. met het treffen van de voorzieningen het belang van het stadsgezicht vanwege het karakter en
de schoonheid daarvan voldoende wordt gediend
d. de kosten van de te treffen voorzieningen in redelijke verhouding staan met het resultaat
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e. het plan, voor zover nodig, voldoet aan de door het bestuur te stellen welstandseisen, deze eisen
zijn reeds vastgelegd in het beeldkwaliteitplan voor de binnenstad en hebben ook betrekking op
de keuze van de te gebruiken materialen
f. het pand is gelegen binnen het gebied dat is aangewezen als beschermd stadsgezicht in de zin
van de Monumentenwet
g. met het treffen van de voorzieningen geen begin is gemaakt voordat de eigenaar een aanvraag
om een bijdrage bij het bestuur heeft ingediend en deze schriftelijk door het bestuur is toegekend
h. de kosten meer bedragen dan het drempelbedrag van € 200,- waarvan het bestuur kan afwijken
indien de kosten alleen materialen betreffen
Artikel 5.
1. De bijdrage, als bedoeld in artikel 2 bedraagt maximaal 30% van de door het bestuur aanvaarde
kosten van de te treffen voorzieningen.
2. De bijdrage bedraagt ten hoogste € 750,-.
3. Indien en voor zover de werkzaamheden, verbonden aan het treffen van de voorzieningen worden
verricht door de eigenaar, anders dan in de uitoefening van zijn bedrijf, worden onder de kosten van
de te treffen voorzieningen slechts begrepen de kosten van de te gebruiken materialen.
4. In zeer bijzondere gevallen kan, naar oordeel van het bestuur, de bijdrage bedoeld in het tweede lid
op een hoger bedrag worden bepaald.
Artikel 6.
1. Aanvragen om verstrekking van een bijdrage, als bedoeld in artikel 2, moeten schriftelijk worden
ingediend bij het bestuur.
2. Bij de aanvraag moeten de benodigde bescheiden, afhankelijk van de aard van het werk (zoals
tekeningen, technische omschrijving, gespecificeerde begroting) worden overgelegd.
3. De eigenaar verstrekt aan het bestuur verder alle informatie die zij voor de beoordeling van de
aanvraag nodig acht.
4. Het bestuur beslist op de aanvraag binnen een termijn van 2 maanden nadat de aanvraag schriftelijk
is ingediend.
5. De beslissing door het bestuur kan slechts worden genomen indien minimaal 2/3 van de
bestuursleden aanwezig is en instemt met de toekenning.
Artikel 7.
1. Geen bijdrage wordt verstrekt voor het treffen van voorzieningen, als er op grond van andere
regelingen subsidies worden of zijn verleend.
2. In zeer bijzondere gevallen kan, naar oordeel van het bestuur, van het bedoelde in lid 1 van dit artikel
worden afgeweken.
Artikel 8.
1. De uitbetaling van de bijdrage vindt plaats nadat het werk is uitgevoerd.
2. De bijdrage wordt niet uitbetaald, als de voorzieningen niet zijn getroffen in overeenstemming met de
voorwaarden waaronder de bijdrage is verleend.
3. Als de werkelijke kosten meer of minder hebben bedragen dan in eerste instantie opgegeven, kan het
bestuur het bedrag van de goedgekeurde begrotingskosten nader vaststellen, met inachtneming van
het bepaalde in artikel 5 lid 2.
Artikel 9.
1. Tegen een besluit van het bestuur kan de eigenaar of diens rechtspersoon niet in beroep komen.
2. Bij een afwijzing omkleedt het bestuur haar beslissing met redenen en bericht dit schriftelijk aan de
aanvrager.
Artikel 10.
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2004 en kan na een periode van 1 jaar herzien worden.
Artikel 11.
Deze regeling kan worden aangehaald als “Subsidieregeling verbetering binnenstad Doesburg” van de
Monumentenvereniging 15 april 1945.
Aldus vastgesteld door de het bestuur van de Monumentenvereniging 15 april 1945 in haar vergadering
van 6 oktober 2003.

C. Scheepers, voorzitter

I. van Benthem - Keuper, secretaris
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