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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
In onze vergadering van 3 juni 2019 hebben wij het navolgende onderwerp besproken:
De beantwoording van schriftelijke raadsvragen van de fractie van Lokaal Dinkelland met betrekking tot een
kerkenvisie.
Ons besluit
Wij hebben in die vergadering besloten:
De schriftelijke vragen van de raadsfractie van Lokaal Dinkelland met betrekking tot een gemeentelijke
kerkenvisie te beantwoorden conform bijgaande raadsbrief.
Toelichting
Door de raadsfractie van Lokaal Dinkelland zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:
1. Bent u op de hoogte van het feit dat het rijk 13,50 miljoen euro beschikbaar stelt voor het opstellen van
een gemeentelijke kerkenvisie.
2. Deelt u de mening van Lokaal Dinkelland dat de inwoners van de kernen het verdienen dat er een
gedegen visie wordt uitgewerkt voor het religieuze gebouw waar veel inwoners grote waarde aan hechten.
3. In het kader van Mijn Dinkelland 2030 hebben een aantal kernen de toekomst van de kerk als gebouw, als
speerpunt beschreven in hun 2030 visie. Is het college het met ons eens dat hier een opening ligt om de
krachten van de kernen met de bevoegdheid van het college te bundelen en in deze visie gezamenlijk op te
treden.
Deze vragen worden als volgt beantwoord:
1.
Het college van Burgemeester en wethouders is op de hoogte van het feit dat het Rijk een
decentralisatie-uitkering integrale lokale kerkenvisies van 13,5 miljoen euro beschikbaar stelt.
2.
Het college is ook van mening dat de inwoners van de kernen in Dinkelland het verdienen dat er door
hen een visie wordt uitgewerkt voor het religieuze erfgoed.
3.
De kerkenvisie(s) zal/zullen niet worden opgesteld door de gemeente. Wij stellen de kernen in de
gelegenheid deze visie zelf te ontwikkelen. Het college zal daartoe op grond van de huidige regeling
een subsidieaanvraag doen van € 25.000. Dit bedrag zal worden verdeeld onder de kernen die een
kerkenvisie gaan opstellen.
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?
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.
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