
 
 
Van: Roelfsema, Ellen  
Verzonden: maandag 14 februari 2022 11:16 
Aan: Beer de, Yvonne <y.de.beer@roosendaal.nl> 
Onderwerp: RE: Technische vragen 
 
Goede morgen Yvonne, 
 
Ondergaand de antwoorden op jouw vragen (met antwoorden in rood): 
 

1. Waarom wordt er gekozen voor een verlaging naar een specifiek bedrag tw €7.500 - en 
wordt de hoogte niet los gelaten, zodat ook lagere subsidieaanvragen gehonoreerd kunnen 
worden? Hier ligt ook een capaciteitsmotief aan ten grondslag: wanneer er geen 
subsidiedrempel meer zou zijn, dan zou voor ieder bedrag subsidie kunnen worden 
aangevraagd en kan dit leiden tot een (zeer) groot aantal aanvragen voor ieder willekeurig 
bedrag. Dit is qua beschikbare (ambtelijke) capaciteit bezwaarlijk en niet haalbaar: 
subsidieverzoeken moeten immers beoordeeld en administratief verwerkt worden. Gebleken 
is op basis van ervaringsgegevens dat de nu gekozen subsidiedrempel voor veel aanvragers 
een goede regeling biedt. En met het aanbrengen van een drempel zullen eigenaren eerder 
geneigd zijn hun restauratie- en herstelwerkzaamheden te clusteren in één subsidieverzoek 
zodat ze daarmee de drempel overschrijden en voor subsidie in aanmerking komen.  

2. Klopt het dat de ingang van deze aanpassing is, na besluit van de wijziging door 
de gemeenteraad? Ja, dat klopt. Als de erfgoedsubsidieverordening door de raad is 
vastgesteld, wordt deze afgekondigd en treedt deze daarmee in werking precies zoals Ellen al 
aangeeft. 

3. Is er ook een mogelijkheid om met “terugwerkende kracht” aanvragen, die in het verleden 
niet toegekend zijn alsnog te subsidiëren? Dat is niet mogelijk. 

4. Wat zit er momenteel in de subsidiepot? In de huidige subsidiepot bedoeld voor restauratie 
van monumenten,  zit momenteel een bedrag van € 1.389.909. Er zijn wel diverse 
verplichtingen reeds vastgelegd. 

5. Wordt er straks actief gecommuniceerd over deze wijziging? De wijziging van de 
erfgoedsubsidieverordening zal onder de aandacht worden gebracht. 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Ellen 
 
 
Ellen van Schaik-Roelfsema 
Raadsadviseur  
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