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Onderwerp: Zorgen om onderhoud monumenten in de gemeente

5 november 2016
College van B&W gemeente Bergen op Zoom

Monumentenpand…….lust of last?

Geacht college,
Bergen op Zoom is een historische en monumentale stad. Honderden monumenten, een prachtig
straatbeeld met aantrekkingskracht voor toerisme. Veel van deze monumenten, 75%, zijn in bezit
van particulieren, die met trots hun pand koesteren en onderhouden.
De schrik sloeg dan ook velen om het hart, toen bekend werd vanuit Den Haag dat belastingaftrek
van onderhoud van hun pand, met ingang van 2017 niet meer mogelijk is.
Wel wordt er een landelijke subsidie vrijgemaakt van 25 miljoen. Maar wie krijgt wat? Krijgt degene
die het hardste roept krijgt het meeste?
In veel monumentale steden wordt dan ook aan de bel getrokken.
Wij denken dat wij als gemeente ons ook moeten laten horen in Den Haag, willen wij voorkomen
dat het onderhoud aan deze panden schrikbarend zal teruglopen en dat we het mooie straatbeeld
kwijtraken.
Wat ons ook zorgen baart, is dat de echte vakmensen in de restauratie hier ook onder gaan lijden
en wij kennis en ervaring kwijtraken. We hebben zelfs een vakopleiding welke gedegen
restauratiemensen opleidt.
Laten wij ons als gemeente Bergen op Zoom horen en zorgen dat monumenten en historie niet
verloren gaan!
Op grond van artikel 39 van ons reglement van orde stellen wij u de volgende vragen:
1. Deelt het college onze zorgen over de nadelige gevolgen van deze maatregel voor
het onderhoud van de monumenten in onze gemeente?
2. Is het College bereid een signaal richting den Haag af te geven zodat wij ook als
monumentenstad op de kaart blijven staan?
3. Op welke wijze kan de gemeente bijdragen aan het verkrijgen van een deel van de
subsidie voor het onderhoud van onze mooie monumenten?
Graag schriftelijke beantwoording binnen 30 dagen.
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