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Wij stellen u voor:
1. Vast te stellen de nota “Erfgoed 21” , betreffende de vernieuwing van het beleid voor monumenten en erfgoed
vast te stellen.
2. Bij het thema “”Beleven” voor wat betreft de beleidsoptie “Verbetering digitale informatievoorziening” te kiezen
voor de Variant Plus.
Toelichting op het voorstel
1. Relatie met programma/beleidskader/wettelijke taak/bestuurlijke geschiedenis
De Raad heeft op 15 november 2010 de motie Monumentenzorg aangenomen In reactie daarop heeft de
portefeuillehouder aan de Raad een blauwe (discussie-) nota over monumentenbeleid en erfgoed toegezegd.
Deze discussienota Monumenten en erfgoed is besproken met de Stedelijke Commissie op 1 oktober 2012. Op
basis van de resultaten van deze discussie is de nota “Erfgoed 21” opgesteld.
2. Situatieschets, probleemstelling, doelstelling
De nota “Erfgoed 21” betreft de vernieuwing van het gemeentelijk beleid op het gebied van monumenten en
erfgoed. De venieuwing van het beleid is een antwoord op:
- het toenemende besef dat monumenten en erfgoed essentieel bijdragen aan de identiteit en aantrekkelijkheid
van stad en buitengebied en belangrijk zijn voor de toekomstige economische ontwikkeling,
- de toenemende aandacht van Enschedeërs voor de geschiedenis van hun stad, wijk en buurt en hun
daarmee verbonden emoties,
- het gegeven dat de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor monumenten en erfgoed toeneemt door
decentralisatie van rijkstaken en veranderende wet- en regelgeving.
De kern van de nota wordt gevormd door de per onderwerp benoemde concrete beleidskeuzes.
De onderwerpen zijn:
- de zorg voor monumenten en klein erfgoed,
- het maken van een cultuur-historische waardenkaart en de vertaling daarvan in bestemmingsplannen,
- het geven van nieuwe functies (herbestemmen) aan monumenten en erfgoed,
- het beleefbaar maken en benutten van monumenten en erfgoed.
De beleidskeuzes in de nota zijn concrete maatregelen, met daarbij de rollen van de gemeente en de partners
en een zo goed mogelijke inschatting van de te verwachten financiële consequenties.
De beleidskeuzes betreffen wijzigingen en aanvullingen op het bestaande beleid.
De beleidsmaatregelen zijn:
1 Instellen Loket Monumenten, erfgoed en herbestemming, met veldwerker en betrekken partners,
2. Beschikbaar stellen “arrangement Monumentenwacht” voor gemeentelijke monumenten,
3. Aanvullen van de gemeentelijke monumentenlijst, conform de voorstellen van het Oversticht,
4. Inzet op behoud van klein erfgoed, samen met partners en burgers,
5. Opstellen cultuurhistorische waardenkaart in plusvariant, samen met partners en burgers,
6. Borgen cultuurhistorische waarden in bestemmingsplan,
7. Flexibiliseren regelgeving t.b.v. herbestemming: via bestemmingsplannen en tijdelijk gebruik,
8. Extra aandacht voor herbestemming van kerkgebouwen, samen met betrokkenen,
9. Beschikbaar stellen van een budget voor initiatieven van partners en burgers om monumenten en erfgoed
beleefbaar te maken en te benutten,
10.Beschikbaar stellen van een jaarlijks budget om (via reguliere communicatiekanalen) mensen en
organisaties in het zonnetje te zetten, die zich inzetten voor monumenten, erfgoed en cultuurhistorie in brede
zin,
11. Verbeteren digitale informatievoorziening, samen met partners en burgers.
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Voor wat betreft de beleidsmaatregel 11. “Verbeteren digitale informatievoorziening”’zijn in de nota 2 varianten
benoemd, variant Basis en variant Plus.
Variant Basis:
- Achteruitkijkspiegel continueren in huidige ContentManagementSystem (CMS) en links aanbrengen naar
gemeentelijk website en lokale/ regionale websites;
- realiseren redactionele beheergroep Achteruitkijkspiegel;
- gemeentelijke website verbeteren (aanvullen informatie en verbeteren vindbaarheid en toegankelijkheid) en
links aanbrengen naar Achteruitkijkspiegel en lokale/ regionale websites
Variant Plus:
- Achteruitkijkspiegel overzetten naar ContentManagementSysteem (CMS) van de gemeente, toevoegen aantal
funktionaliteiten, integreren met verbeterde gemeentelijke website en links naar lokale/ regionale websites;
- realiseren redactionele beheergroep Achteruitkijkspiegel.
De redactionele beheergroep is een op te zetten vrijwilligersorganisatie, waarvoor via Mediant en Interact
mensen beschikbaar zijn met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Variant Plus is meer toekomstgericht dan variant Basis, is beter te beheren, vergt op korte termijn een grotere
investering, maar heeft op langere termijn lagere technische beheerkosten. Investeringen in nieuwe
funktionaliteiten zijn in Variant Plus (in tegenstelling tot variant Basis) ook beschikbaar voor andere delen van
de gemeentelijke website.
In variant Plus blijft de Achteruitkijkspiegel net als in variant Basis een zelfstandige website. In variant Plus kan
de Achteruikijkspiegel ook worden omgezet in een sub-site van de gemeentelijke website. Daardoor wordt de
initiele investering ca. €5.000 lager, maar dan verdwijnt de Achteruitkijkspiegel als zelfstandige website.
3. Bevindingen uit de interactie met belanghebbenden
De nota Erfgoed 21 is opgesteld op basis de discussienota Monumenten en erfgoed en de discussie daarover
in de Stedelijke Commissie. De discussienota is het rersultaat van een brede en diepgaande samenspraak met
een breed scala van betrokken raadsleden en partners: eigenaren en gebruikers, belangenorganisaties, de
monumentencommissie, rijk en provincie en de gemeentelijke Adviescommissie Cultuurhistorie. De
samenspraak bestond in hoofdzaak uit een rondetafelgesprek (sept. 2011), vijf verdiepingsgesprekken
(voorjaar 2012) en een advies van de gemeentelijke Adviescommissie Cultuurhistorie.
4.

Informeren over het vervolg
Op basis van de besluitvorming over dit voorstel neemt het College de uitvoering ervan ter hand, inclusief de de
daaruit voortvloeiende aanpassing van de gemeentelijke Monumentennota, monumentenverordening en
monumentenlijst.
Er is al een start gemaakt met de voorbereiding van:
- het instellen van een Loket Monumenten en erfgoed,
- het aanvullen van de lijst gemeentelijke monumenten,
- bescherming van klein erfgoed,
- het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart,
- extra aandacht voor religieus erfgoed,
- beschikbaar stellen van een budget voor initiatieven van partners en burgers om monumenten en erfgoed
beleefbaar te maken en te benutten.

5. Financiële informatie
Het financiele kader voor nota wordt gevormd door de programmabegrotingen voor 2012-2015 en voor 20132016. In de programmabegroting 2012-2015 is incidenteel voor 2012 een bedrag van € 200.000 beschikbaar
voor monumenten en erfgoed; het actuele restantbudget voor 2012 is € 159.000. In de programmabegroting
2013-2016 is jaarlijks een bedrag van € 200.0000 beschikbaar voor de uitvoering van het vernieuwde
monumenten- en erfgoedbeleid.
Het pakket beleidsmaatregelen is voor de periode tot en met 2016 begroot op:
- bij de keuze voor Variant Basis: incidenteel € 190.000 en een 4-jarenprogramma met een aantal jaarlijks
terugkerende uitgaven van € 153.000 = € 190.000 + € 612.000 = € 802.000;
- bij de keuze voor Variant Plus: incidenteel € 220.000 en een 4 jarenprogramma met een aantal jaarlijks
terugkerende uitgaven van € 149.000 = € 220.000 + € 596.000 = € 816.000.
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Aan de Stichting Behoud Jozefkerk is op 9-1-2012 onder voorwaarden per 31-12-2013 een renteloze lening van
maximaal €200.000 toegezegd. De financiele gevolgen van die toezegging worden in 2014 e.v. ten laste van
het budget voor monumenten en erfgoed gebracht. De financiele gevolgen zijn afhankelijk van de omvang van
de daadwerkelijk verstrekte lening, de rentestand, de nader te bepalen looptijd en een eventuele reservering
voor de aflossing.
6. Risicoparagraaf
n.v.t.
7. Overige voor de raad relevante informatie
n.v.t.
Bijlagen bij dit raadsvoorstel
Mee te zenden:
Beleidsnota Erfgoed 21.

Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de Secretaris,

de Burgemeester,

M.J.M. Meijs

P.E.J. den Oudsten
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Besluit
van de Raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van
20 november 2012, stuknr. 16396, met inachtneming van het aangenomen Amendement C met 35 stemmen voor
1. Vast te stellen de nota “Erfgoed 21” , betreffende de vernieuwing van het beleid voor monumenten en erfgoed vast
te stellen;
3. Een jaarlijkse Enschedese Monumentenprijs in te stellen.
a) de Enschedese Monumentenprijs bestaat uit een beeldje, ontworpen door een Enschedese kunstenaar/- nares en
een geldbedrag van € 2.500, dat besteed dient te worden in het kader van restauratie of beheer van het winnende
monument of cultureel erfgoed;
b) de dekking voor de Monumentenprijs komt uit het jaarlijkse Monumentenprijs komt uit jaarlijkse
Monumentenbudget.

vastgesteld in de vergadering van 10 december 2012
de Griffier,

de Voorzitter,
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Besluit
van de Raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van
20 november 2012, stuknr. 16396, met inachtneming van het aangenomen amendement E met 21 stemmen voor en
14 stemmen tegen
2. Bij het thema “”Beleven” voor wat betreft de beleidsoptie “Verbetering digitale informatievoorziening” te
kiezen voor de Variant Plus, waarbij de Achteruitkijkspiegel wordt omgezet in een subsite van de
gemeentelijke website.

vastgesteld in de vergadering van 10 december 2012
de Griffier,

de Voorzitter,

SO - BEL, H. Mulder ((053) 481 53 04)

