gemeente

NOORDOOSTPOLDER
Emmeloord, 19 mei 2020.

Onderwerp
Kerkenvisie

Advies raadscommissie
Hamerstuk
Aan de raad.

Status: ter besluitvorming
Voorgesteid besluit
1.
2.

Een budget van € 75.000 beschikbaar stellen voor het opstellen van de kerkenvisie.
De 15e wijziging van de programmabegroting 2020 vaststellen.

Doelstelling
Het ontwikkelen van een Kerkenvisie Noordoostpolder.

Inleiding
In juli 2019 nam de gemeenteraad een motie (2019-07-16D) aan, waarin het college wordt verzocht
een kerkenvisie te ontwikkelen. Het ontwikkelen van een Kerkenvisie kan worden gedekt uit een aan
te vragen decentralisatie-uitkering van het Rijk. Deze decentralisatie-uitkering is aangevraagd. In
decembercirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is een
decentralisatie-uitkering aan ons toegekend van € 75.000.

Argumenten
1.1.

Het toegekende budget is bedoeld voor het opstellen van de kerkenvisie

Bij uitkering via de decembercirculaire heeft het Rijk aangegeven dat € 75.000 is bedoeld om een
kerkenvisie op te stellen.
De kerkenvisie heeft tot doel dat gemeente, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken
inwoners gezamenlijk een strategisch visie ontwikkelen op een duurzame toekomst voor het totale
kerkenbestand binnen de gemeente. Het gaat hierbij om het bewaren van ons religieus erfgoed.

1.2

De gemeenteraad is bevoegd om financiële middelen beschikbaar te stellen

De gemeente heeft de middelen voor de kerkenvisie in de vorm van een decentralisatie uitkering
ontvangen. Dit betekent dat de gemeenteraad het budget formeel nog beschikbaar moet stellen voor
het doel, waarvoor de decentralisatie-uitkering is ontvangen. Dit is op grond van artikel 189 en 192
van de Gemeentewet (budgetrecht van de raad).

1.3

De gemeenteraad geeft de kaders aan

In de door u aangenomen motie (2019-07-16D) heeft u de eerste kaders aangegeven voor het
opstellen van de Kerkenvisie. U vindt het vanuit maatschappelijk en stedenbouwkundig oogpunt
wenselijk om de kerkgebouwen in onze gemeente op te nemen in een strategische visie en deze visie
samen met alle betrokkenen op te stellen. Bovendien heeft u in de motie aangegeven dat zo’n visie
voor de toekomst structuur kan aanbrengen voor de invulling van leegkomende kerkgebouwen.
Daarmee wordt het reeds ingezette beleid voor de herinvulling van leegkomende kerkgebouwen
verder uitgebouwd en verdiept.
Bij het opstellen van de Kerkenvisie wordt een extern bureau betrokken. De definitieve kaders die u
wilt stellen worden opgenomen in het plan van aanpak, dat in overleg met uw raad wordt opgesteld.
De financiële kaders worden bepaald door het bedrag van € 75.000 dat door het Rijk is toegekend.
Deze middelen zijn toereikend om een Kerkenvisie te ontwikkelen.

Kanttekeningen
N.v.t.

Planning/uitvoering
Het opstellen van een gedragen kerkenvisie is gebaat bij een zorgvuldige aanpak en veel ruimte voor
de inbreng van alle betrokkenen. Gesprekken en dialoog vormen hiervoor de basis. De planning in
deze onzekere tijden is dan ook onder voorbehoud.
•
Keuze bureau en aanpak: 3e en 4e kwartaal 2020
•
Gesprekken met betrokkenen: 1e kwartaal 2021
• Opstellen visie en terugkoppeling: 2e en 3e kwartaal 2021
• Vaststellen kerkenvisie door gemeenteraad: 4e kwartaal 2021

Bijlagen
Decembercirculaire gemeentefonds 2019 (onderdeel kerkenvisie).

Portefeuillehouder
Steller

: de heer W.C. Haagsma
: de heer R. van den Belt; 0527 63 33 81; r.vdbelt@noordoostpolder.nl

gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2020, no. 20.0000967;
gelet op artikel 189 en 192 van de Gemeentewet;
BESLUIT:

1.
2.

Een budget van € 75.000 beschikbaar te stellen voor het opstellen van de kerkenvisie;
De 15e wijziging van de programmabegroting 2020 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 29 juni 2020.
De griffier,
de voorzitter,
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VERHOGING

VERLAGING

NIEUWE
RAMING

Nr. Omschrijving
In deze begrotingswijziging zijn de financiële
consequenties verwerkt voortvloeiende uit
het
raadsvoorstel inzake opstellen kerkenvisie

LASTEN
1

Fysieke leefomgeving

75.000

48.864.335

75.000

0

75.000

0

0

0

Mutaties reserves
TOTAAL

BATEN

Mutaties reserves

75.000

TOTAAL

75.000

0
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De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:
de programmabegroting voor het dienstjaar 2020 te wijzigen zoals hierna is aangegeven.
15e wijziging van de programmabegroting 2020.

Ter kennisneming ingezonden
op 03 juli 2020
aan gedeputeerde staten van
Flevoland te Lelystad.

