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1 4 Wat is de stand van zaken rond de Bonte Klaver? 

 

De gesprekken met de dorpsraad zijn gaande over de 

overname en de mogelijkheden tot exploitatie van het 

gebouw.  

 

2 6 Waar komen de inkomsten van de kerktoren vandaan?  

Zijn deze te verhogen? Hoe zit dat bij de andere objecten? 

 

Deze komen uit de reserve restauratie kerktoren, uit eigen 

zak dus. Deze zijn te verhogen, dan loopt de reserve 

sneller leeg.  

Huurinkomsten kunnen niet zomaar verhoogd worden, 

want er gelden huurovereenkomsten. Bovendien zijn ze, 

zeker daar waar marktpartijen als huurder zijn, 

marktconform. 

 

3 7 Kan het herstel worden uitgesteld? Wat zijn hiervan de 

consequenties? 

 

Er is geen direct gevaar, dus uitstel is mogelijk. De 

consequenties hiervan zijn: door de verzakking komen er 

scheuren in de muren. Dit verergert zolang de verzakking 

niet is hersteld, waardoor de kosten voor herstel steeds 

hoger worden. De subsidie vervalt indien later gestart 

wordt. De huurder kan de gemeente in gebreke stellen als 

het probleem niet wordt opgelost. Vanuit de wetgeving mbt 

monumenten kan een verplichting worden gesteld om te 

onderhouden, want dit betreft een rijksmonument (zie 

verder hieronder). Op langere termijn kan gevaar ontstaan, 

het is niet te voorspellen hoe lang die termijn is. 

 

In de Erfgoedwet is een instandhoudingsplicht voor 

rijksmonumenten opgenomen. Een eigenaar, in dit geval de 

gemeente Beemster, moet zorgen dat haar rijksmonument 

zodanig onderhouden wordt dat behoud gewaarborgd is. 
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Een eigenaar voldoet niet aan de instandhoudingsplicht 

wanneer onderdelen van het monument aantoonbaar niet 

onderhouden zijn en de eigenaar langdurig nalaat om het 

noodzakelijke onderhoud uit te voeren. Achterstallig 

onderhoud aan de constructie, fundering, leidt tot verval, 

waardoor het behoud van het monument niet verzekerd is. 

Het maakt niet uit of de verwaarlozing opzettelijk/bewust of 

onbewust gebeurt. 

Met de instandhoudingsplicht kan een gemeente de 

eigenaar aanspreken die zijn rijksmonument niet 

onderhoudt. In het uiterste geval kan de gemeente 

handhavend optreden om het noodzakelijke onderhoud af 

te dwingen. De handhaving moet proportioneel zijn. Dat wil 

zeggen dat de gemeente niet moet wachten tot een 

alomvattende restauratie nodig is.  

Bij het rijksmonument ‘Onder de Linden’ is de gemeente 

Beemster zowel eigenaar als het bevoegd gezag om 

handhavend op te treden. De gemeente Beemster kan dus 

handhavend optreden tegen zichzelf. Maar van belang is 

dat de gemeente Beemster ook een voorbeeldfunctie heeft 

ten opzichte van particuliere eigenaren van 

rijksmonumenten en het zich niet kan veroorloven om een 

rijksmonument te verwaarlozen. Wellicht is enig uitstel van 

de restauratie / het funderingsherstel mogelijk maar dan 

zijn de kosten van herstel  op termijn hoger en is ook de 

provinciale subsidie vervallen. 

 

4 13 Wie zijn de nieuwe leden van de adviesraad sociaal 

domein?  

Had de raad hierover niet eerder geïnformeerd kunnen 

worden? 

 

De nieuwe leden van de adviesraad zijn Thoke Schuilwerve  

en Marion Haring. De nieuwe leden zijn op 29 augustus 

2017 door het college benoemd. Door een samenloop van 

omstandigheden is het niet eerder gelukt de raad hierover 

te informeren, onze excuses hiervoor. 

Bij het overleg van het college en de raadsfracties van 11 
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oktober over de Jeugdzorg waren de nieuwe leden 

aanwezig en hebben zich kort voorgesteld. Aansluitend 

hierop is de raad op 12 oktober schriftelijk geïnformeerd 

over de nieuwe samenstelling. 

 

 


