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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering van 10 maart 2020 hebben wij gesproken over de restauratie van Huize Keizer 
en 't Heemhoes aan het Kerkplein 2 en 4 te Denekamp. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering van 10 maart 2020 hebben we besloten om over te gaan tot restauratie van Huize 
Keizer en 't Heemhoes, Kerkplein 2 en 4 te Denekamp en de restauratiewerkzaamheden aan te besteden. 
 
Toelichting 
In het kader van groot onderhoud is bij de Provincie Overijssel op basis van de regeling Restauratie 
Rijksmonumenten in 2019 subsidie aangevraagd voor de restauratie van het Rijksmonument Huize Keizer 
aan het Kerkplein 2 te Denekamp. Deze subsidie is op 16 oktober 2019 toegekend. 
Het aangrenzende pand Kerkplein 4 Denekamp ('t Heemhoes) is geen Rijksmonument maar een 
gemeentelijk monument en valt niet onder de restauratiesubsidie van de Provincie. Aangezien beide 
objecten bouwkundig met elkaar verbonden zijn, is onderzocht in hoeverre er financiële middelen zijn om 
ook dit pand te restaureren. 
De benodigde middelen voor de restauratie van Kerkplein 2 en 4 worden gedekt door het MOP (Meerjaren 
Onderhoudsplanning), duurzaamheidsmiddelen voor gemeentelijke gebouwen, bestaande subsidiemiddelen 
uit de SIM (subsidie instandhouding monumenten) van de RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)en de 
subsidie van de Provincie. 
De werkzaamheden zullen worden begeleid door Monumentenadvies Oost in verband met de specifieke 
ervaring op dit gebied. Monumentenadvies Oost heeft ook het subsidieaanvraag traject begeleid. 
Met de RCE is overleg geweest over de restauratiewerkzaamheden. De RCE houdt toezicht op de uitvoering 
van de restauratie. Dit in verband met de verkregen subsidie van de provincie. Aangezien de restauratie 
onderhoudswerkzaamheden omvat is geen uitgebreide vergunningsprocedure van minimaal 6 maanden aan 
de orde. Na aanbesteding is de verwachting dat nog voor de zomervakantie met de werkzaamheden kan 
worden gestart. Op grond van de subsidiebeschikking moeten de werkzaamheden uiterlijk 2 april 2021 zijn 
afgerond. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 

 



Heeft u nog vragen? 
Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen dan aan ons college kenbaar maken. 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
J.G.J. Joosten 

 
E.M. Grobben 


