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Geachte mevrouw Marinelli, 

 

Hierbij laat ik u weten dat uw aanvraag namens de gemeente 

Noordoostpolder voor een decentralisatie uitkering voor het uitvoeren van 

het project Stijlicoon Nagele wordt ondersteund in het kader van het 

Programma Erfgoed Deal.  

 

Conform het besluit van de stuurgroep Erfgoed Deal op 30 september 2021 

zal aan uw gemeente een bijdrage worden verleend van €472.000,-- 

De bijdrage ontvangt u in de vorm van een decentralisatie uitkering.  

Naast de uitkering maakt het programmabureau ook een bedrag over aan 

het btw compensatiefonds. Dat is het bedrag dat u zelf heeft aangegeven 

bij de aanvraag wat u als BTW heeft opgevoerd. U heeft als gemeente recht 

op dit bedrag! Sinds 2003 kunnen gemeenten en provincies met het btw-

compensatiefonds de btw terugvragen die ze hebben betaald over 

uitbesteed werk. 

In de decembercirculaire van 2021 van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijkrelaties zal dit bedrag apart zichtbaar zijn in het 

gemeentefonds en aan uw gemeente beschikbaar worden gesteld.  

 

Aan een decentralisatie uitkering aan medeoverheden zijn geen formele 

financiële eindverantwoordingsverplichtingen verbonden. Wel blijven wij 

graag met u in gesprek over het proces en de totstandkoming van het 

project en hebben wij hierover met u afspraken gemaakt in het kader van 

de leeromgeving. Daarnaast wordt het gewaardeerd wanneer u, met het 

oog op kennisdeling rondom deze belangrijke thema’s die in de Erfgoed 
Deal nadrukkelijk de ambitie zijn, de door u opgedane ervaringen en 

resultaten met ons en anderen wilt delen. 
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Wij wensen u heel veel succes met de uitvoering van uw project! Ik hoop u 

hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld. Mocht u vragen 

hebben over de financiële afwikkeling dan kunt u contact opnemen via de 

mailbox erfgoeddeal@cultureelerfgoed.nl. Voor inhoudelijke vragen verwijs 

ik u graag door naar Marjorie Verhoek, programmaleider van de Erfgoed 

Deal.  

 

 

Hoogachtend, 

De stuurgroep van de Erfgoed Deal, 

namens deze, 

 
Michiel Scheffer 

voorzitter  

 


