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Raadsinformatiebrief

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
De motie is onder voorwaarden aangenomen door de gemeenteraad. Het college van B&W voert de 
motie uit en informeert de gemeenteraad hierover.

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
In november 2020 nam de gemeenteraad onder voorwaarden motie 201110/M23: M23 Motie Maak 
gebruik van Haags geld voor kerkenvisie aan.
Wij hebben deze motie opgepakt en willen het resultaat met u delen.

Wat is de te delen informatie?
De voorwaarde voor de motie was draagvlakonderzoek.
Het draagvlakonderzoek is middels een enquête onder eigenaren van religieuze gebouwen 
uitgevoerd. Zie bijlage 1, de vragenlijst.
Uit de respons blijkt voldoende draagvlak bij de eigenaren van religieuze gebouwen voor een visie. 
Zie bijlage 2, het feitenrelaas van de uitkomsten van de enquête.

De maximale subsidie van € 75.000,- is bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap i.c. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aangevraagd.
Deze wordt in principe uitgekeerd middels de decentralisatie-uitkering op grond van de 
meicirculaire 2021.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Zodra zeker is dat het bedrag wordt uitgekeerd, wordt een deskundig bureau ingeschakeld dat de 
kerkenvisie kan opstellen, in overleg met de eigenaren, gebruikers en omwonenden.
De eerste resultaten hiervan zijn op zijn vroegst ergens in 2022 te verwachten.
De coronamaatregelen bemoeilijken het organiseren van bijeenkomsten.
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Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Uitgangspunt is het maken van een kerkenvisie binnen het budget van € 75.000,- dat door het rijk 
beschikbaar wordt gesteld bij de decentralisatie-uitkering van mei 2021.
Als deze uitkering niet plaatsvindt, is er geen budget en capaciteit voor het maken van een 
kerkenvisie.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Onder voorwaarden aangenomen Motie 23 begrotingsbehandeling november 2020.
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