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Onderwerp
Gemeenle Korendijk - beslissing op bezwaar gedeeltelijke weigering restauratie kerktoren Piershil

- onderdeel fundatie

Publiekssamenvatting
De provincie heeft het in 2017 ingediende bez¡taar tegen een gedeeltelijke weigering van de

subsidieaanvraag voor restauratie van de kerktoren te Piershil ongegrond verklaard. Hierbij wordt

het advies van de bezwarencommissie overgenomen. Voor subsidieaanvragen voor restauratie

geldt een indienperiode. Na de indiening worden de aanvragen gerangschikt en worden de

begrotingen beoordeeld waarbij de onderbouwing van nut en noodzaak van belang is - er is

sprake van een tendersysteem. De motivatie voor de aangegeven werken aan de fundatie van de

kerktoren zijn onvoldoende aangetoond met de ingediende informatie binnen de indienperiode.

Tijdens de behandeling van het bezwaar is aanvullende documentatie aangeleverd waarvan de

bezwarencommissie oordeelt dat bij de aanvraag geen geschreven informatie was gevoegd,

waarin bedoelde gegevens waren vermeld. De bezwarencommissie meent dat op basis van de

binnen de indienperiode ontvangen informatie er geen technische noodzakelijkheid was voor de

restauratie van de fundering.

Advies
1. Vast te stellen de beslissing op bezwaar van gemeente Korendijk inzake de gedeeltelijke

weigering van de subsidieaanvraag voor restauratie van de kerktoren te Piershil 2018

waarbij conform het advies van de bezwarencommissie het bezwaar ongegrond wordt

verklaard.

2. Brief vast te stellen waarmee gemeente Korendijk geïnformeerd wordt over de beslissing op

bezwaar inzake de gedeeltelijke weigering van de subsidieaanvraag voor restauratie van de

kerktoren te Piershil.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel gemeente Korendijk - beslissing op

bezwaar gedeeltelijke weigering restauratie kerktoren Piershil - onderdeel fundatie
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Bijlagen
2017-12-11 Advies bezwarencommissie incl. verslag.pdf
Beslissing op bezwaar gedeeltelijke weigering subsidiering fundatie kerktoren Piershil gemeente
Korendijk.docx
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I Toelichting voor het College

Met de beschikking van 31 mei2017 met kenmerk PZH-2017-592255569.15 is aan gemeente

Korendijk het besluit kenbaar gemaakt op de subsidieaanvraag waarbij een subsidie wordt
verleend van 29.4o/o van de begrote en subsidiabele kosten met een maximum van € 41.899,00
waarbij subsidie geweigerd werd voor een bedrag van € 67.960,37 wegens bijstelling van de

begroting. Binnen de begroting is namelijk de restauratie van de fundatie niet subsidiabel gesteld

wegens geen technische noodzaak.

ln overeenstemming met de voorgeschreven procedure is het bezwaarschrift voor behandeling en

advies in handen gesteld van de bezwarencommissie. De bezwarencommissie heeft gemeente

Korendijk in de gelegenheid gesteld de bezwaren tijdens de hoorzitting van 30 november 2017
mondeling toe te lichten. Van die gelegenheid heeft gemeente Korendijk gebruik gemaakt.

Er is sprake van een tender waarbinnen de subsidieaanvraag van de gemeente Korendijk tijdig is

binnengekomen. Op basis van de ingediende stukken voor 1 maart 2017 dient de beoordeling

van de technische noodzakelijkheid plaats te vinden. Dit waren de volgende stukken: het

Monumentenwachtrapport uit 2015 en het rapport van constructiebureau De Prouw.

Gedurende de bezwaarprocedure zijn met de brieven van 7 juli 2O217 en 17 november 2O17 de

technische noodzakelijkheid nader verduidelijkt. Echter het meenemen van deze gegevens,

ingediend na de sluitingsdatum van de tender, past niet binnen de tendersystematiek.

Gelet op het bovenstaande kwam de bezwarencommissie tot de conclusie, dat op grond van de

ingediende informatie per I maart 2017 geen technische noodzakelijkheid was voor de restauratie

van de fundatie. De bezwarencommissie adviseert de bezwaren ongegrond te verklaren.

Overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie wordt verklaren wij het bezwaar
ongegrond.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW

Programma

Financiële risico's

geen last

Programma 4 - Bestuur en Samenleving

Er zijn geen flnanciële risico's.

Juridisch kader

Tegen de beslissing op bezwaar staat beroep open bij de rechtbank. Dit kan niet worden

uitgesloten maar wordt niet ven¡racht.

2 Proces

Gelet op de termijnen voor behandeling van bezwaarschriften en de verdagingen die hebben

plaatsgevonden, dient voor 23 januari 2018 een besluit op het bezwaar te worden genomen.

Alhoewel dit besluit via bestuurlijk mandaat zou mogen lopen, is het de wens van de betrokken

gedeputeerde om dit besluit via GS te laten verlopen.
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3 Communicatiestrategie

Actieve communicatie vanuit provincie is niet nodig. De inschatting is dat vanuit gemeentezijde
geen actieve communicatie te verwachten valt.
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