
 
 
 

VERGADERVERSLAG           9 OKTOBER 2019 – 16.00 UUR 

        GEMEENTEKANTOOR HEERENVEEN 
Aanwezig namens: 
 
Stichtingsbestuur: Adviseur stichting:  Gemeente Heerenveen: Gemeente Leeuwarden: 
Piet Vellinga  Wigle Pasma   Koos van der Schaaf     Leo van der Laan 
Jan Galama      Anita van Os        
Kees de Boer      Dirk-Jan de Goede 
      
Punt: 
 

Betreft: Actie: ✓ 

1. Opening Piet Vellinga opent het overleg met een welkom aan alle aanwezigen en een dank 
aan de Gemeente Heerenveen voor het beschikbaar stellen van de vergaderruimte 
met de koffie en een koek. 
Piet vertelt dat het goed gaat met de monumentenstichting, van veel monumenten is 
het grote achterstallige onderhoud nu weggewerkt. Toch blijft onderhoud aan 
monumenten een kostbare aangelegenheid. Waarbij je vaak met tegenvallers krijgt te 
maken en eigenlijk nooit met meevallers.  
Op verzoek van Anita van Os wordt aan de agenda toegevoegd bij punt 3 Financiën”: 
“gelijktrekken systematiek berekening gemeentelijke bijdragen”.  
Anita merkt nog op dat haar functie is “Beleidsregisseur Cultuur” in plaats van 
Beleidsmedewerker.  
 

 

2. Verslag vorige 
vergadering 

A. Vaststelling verslag vergadering d.d. 10 oktober 2018  
- De in de aanhef genoemde datum 10 september moet zijn 10 oktober 
- Leo van der Laan merkt op dat, zoals bij punt 3 genoemd, beide 

gemeenten voor monumentenonderhoud geen structurele 
subsidieregeling maar wel incidentele regeling kennen. 

- Voor het overige wordt het verslag akkoord bevonden.  
B. Afhandeling actiepunten (voor zover niet aan de orde bij agendapunten) 

- Met betrekking tot de gevonden funderingsrestanten van het vroegere 
molenaarshuis is heeft de Gemeente Leeuwarden (nog) geen 
noodzaak gevonden deze nader te inventariseren.   

- Ondanks herhaalde verzoeken zijn aan de toegangsbrug bij de 
Himpenserpoldermole nog geen onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd. Het moet niet zo zijn dat een onveilige situatie ontstaat. 
De Monumentenstichting Boarnsterhim stuurt een brandbrief aan het 
College van B&W Leeuwarden. 

- Leo van der Laan vertelt dat de in de gemeente Leeuwarden actieve 
monumentenstichtingen, op initiatief van de gemeente, nu halfjaarlijks 
overleg plegen. Door de stichtingen wordt dit positief en nuttig 
ervaren. De dienst Monumentenzorg en Archeologie van de 
gemeente Leeuwarden verstuurt ook periodiek een nieuwsbrief over 
actuele ontwikkelingen en wetenswaardigheden aan monument-
bezitters. Leo zal deze ook doorsturen naar Koos van der Schaaf. 

-  
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3. Financiën - Jaarrekening 2018/ jaarlijkse gemeentelijke bijdrage/ fondsenwerving 
Met de overhandiging van de jaarrekening 2018 en daarop een toelichting door Jan 
Galama, met de beantwoording van enkele vragen, legt de Monumentenstichting 
Boarnsterhim verantwoording af voor haar financiële beleid in het afgelopen jaar. 
- Financiële bijdrage initiatieven omgeving eigen objecten 
Vorig jaar is in het overleg hierover gediscussieerd. In het nieuwe Beleidsdocument 
2019-2024 van de ‘Monumentenstichting’ Boarnsterhim is hierover, in paragraaf 8 
Beleidsvoornemens, opgenomen de alinea: “Bereidheid tot uitbreiding van het 
werkveld tot de omgeving van de objecten waar het toekomstgerichte activiteiten 
betreft en voor zover van belang voor de objecten. Binnen de mogelijkheden van de 
stichting zal dit financieel beperkt blijven.” Beide gemeenten kunnen zich vinden in 
deze doelstelling. 
- Gelijktrekken systematiek berekening gemeentelijke bijdragen 
Anita van Os vertelt dat de uitgekeerde bijdragen van de Gemeente Heerenveen 
betreffende de jaren 2018 en 2019 nog gecorrigeerd worden naar de door de 
stichting gefactureerde bijdragen. Betreffende deze beide jaren volgt een uitbetaling 
van totaal € 635,-. Met deze correctie zijn de bijdragen van de gemeente Leeuwarden 
en Heerenveen weer op gelijke hoogte gebracht.  
Over de berekening van de indexering voor de bijdragen over 2020 en volgende jaren 
volgt nog enige discussie.  
Geconcludeerd wordt dat er vanaf 2020 een heldere, duidelijke en simpele 
systematiek gehanteerd moet worden, waaraan beide gemeenten zich kunnen 
conformeren. Omdat de oorspronkelijke afspraken tussen de gemeente Boarnsterhim 
en de Monumentenstichting Boarnsterhim hierin richtinggevend zijn zullen de 
documenten waarin deze afspraken zijn aangegeven nogmaals worden opgestuurd.   
Uitgangspunt is dat beide gemeenten eenzelfde werkwijze gaan hanteren.   
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4. Verschillende 
monumenten 
(Zie actueel overzicht 25-09-2019) 

- Akkrum kerktoren: De restauratie van de dakconstructie zal, onder begeleiding 
 van Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland, begin 2020 
 worden uitgevoerd. Zodra met het werk wordt gestart zal dit gemeld worden 
 via bouwmelding@heerenveen.nl. 

- Akkrum mausoleum: Het herstelplan voor de scheurvorming en de 
 vochttoetreding wordt opgesteld in overleg met de Monumentenwacht 
 Friesland, de natuursteendeskundige van de RCE en steenhouwerij De 
 Vries Buitenpost. De herstelkosten zijn echter een veelvoud van de 
 onderhoudskosten als maximaal gehonoreerd in de Subsidieregeling 
 instandhouding monumenten (Sim). Geprobeerd wordt hiervoor een 
 aanvullende bijdrage uit een provinciale regeling te verkrijgen.  

- Aldeboarn kerktoren: Het onderhoudswerk is nu in uitvoering. De toren staat in 
 de steigers en de schilders en timmerman zijn volop bezig. IJs en weder 
 dienende is het werk half oktober gereed.  

- Eagum toren: Voor dit jaar en volgend jaar staan geen werkzaamheden 
 gepland.   

- Idaerd kerktoren:  
 Medio dit jaar zijn de luidklokken gerestaureerd. Het torenuurwerk wordt 
 nog gedemonteerd en bij de klokkenmaker gerestaureerd. Begin december 
 zal dit werk worden opgeleverd. 

- Nes klokkenstoel: Voor dit jaar en volgend jaar staan hier geen 
 werkzaamheden gepland. 

- Wergea poldermolen: In dit jaar is/wordt aan de molen slechts regulier 
 onderhoudswerk uitgevoerd. Door het Wetterskip  Fryslân uit te voeren, 
 onderhoudswerk aan de inlaat en de elektrische  installatie staat nog wel 
 op het programma.  

- Wergea urinoir: Geen aanvullende bijzonderheden.  
 

Ter verduidelijking van het niet aanvragen van een bijdrage uit de Sim voor urinoir en 
klokkenstoel nog even de volgende cijfers. De maximale bijdrage voor totaal 6 jaar 
onderhoud aan de beide monumenten is € 1.317, - Kosten voor het opstellen en 
indienen van beide aanvragen zijn ca. € 1.500, -.  Daarnaast moet voor beide dan 
ook nog een financiële eindverantwoording worden opgesteld. Het mag duidelijk zijn 
dat een aanvraag niet lonend is. De werkelijke onderhoudskosten dienen we dan ook 
te financieren uit de gemeentelijke bijdragen.  
Mocht er een situatie ontstaan waarbij gerestaureerd moet worden dan kunnen we 
wellicht een aanvraag bij de provincie indienen en een beroep doen op fondsen.   
 
Leo attendeert de Monumentenstichting erop dat voor restauratiewerkzaamheden en 
sommige onderhoudswerken een omgevingsvergunning nodig is. Het is zinvol om 
voorafgaand daarover informatie bij de betreffende gemeente in te winnen.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Diversen  - Beleidsdocument 
 Begin dit jaar heeft het bestuur van de monumentenstichting zich gebogen 
 over het opstellen van een nieuw beleidsdocument. In grote lijnen volgt dit 
 document het vorige beleidsplan. In paragraaf 8 “Beleidsvoornemens” is, 
 zoals in dit verslag ook onder punt 3 is aangegeven, een alinea 
 toegevoegd. Daarnaast is in paragraaf 6 een beknopt overzicht geplaatst 
 van de in de afgelopen periode uitgevoerde werkzaamheden. In paragraaf 
 7 “Financieel overzicht” is een overzicht geplaatst van de verschillende 
 fondsen waarop we de afgelopen periode succesvol een beroep hebben 
 gedaan.  
 Tot slot zijn als bijlage toegevoegd de “Actuele stand van zaken 
 verschillende monumenten” versie 14-06-2019 en de “Begroting met 
 liquiditeitsoverzicht t/m 2024” versie 16-04-2019.   
 De vertegenwoordigers van beide gemeenten scharen zich achter de 
 inhoud en complimenteren het stichtingsbestuur met het verzorgde 
 document.  

- Hempensermeerpolder in beeld 
 Kees de Boer vertelt dat nadat eind vorig jaar de polder is aangewezen als 
 Gemeentelijk Monument, de omgevingsvergunning is verleend voor de 
 uitvoering van de eerste fase van het plan langs de noordelijke ringvaart. 
 De vaart is uitgediept, er is een keerhaventje aangelegd en er zijn twee 
 steigers geplaatst. Betreffende deze fase wordt nog gewerkt aan het 
 verbeteren van de wandelroute langs de westzijde van de polder, het 
 maken van een website “Hempensermeerpolder” en een brochure waarin 
 de wetenswaardigheden over de polder worden vermeld. Daarnaast wordt 
 nog onderzocht of voor kinderen een spel-app op de telefoon kan worden 
 ontwikkeld, waarbij al spelend je kennis over het gebied wordt getest. 
 Naast de bijdragen van Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, Gasterij De 
 Wâldwei en de Monumentenstichting Boarnsterhim is financiële steun 
 toegezegd door het Mienskipsfûns en het Rabo Coöperatiefonds. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Rondvraag • Geen 
 

 

7. Sluiting Piet Vellinga sluit het overleg met dank voor ieders inbreng.  

 
Voor akkoord: 
Piet Vellinga        Kees de Boer 
Voorzitter        Secretaris 
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