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Betreft Aankondiging kerkenvisie bijdrage in decentralisatie uitkering 

Geachte mevrouw Jongeling, 

Hierbij laat ik u weten dat uw aanvraag namens gemeente Weert voor een 
decentralisatie uitkering voor het opstellen van een kerkenvisie wordt 
ondersteund in het kader van het Programma Toekomst Religieus Erfgoed. 
Conform de verdeling van middelen op basis van het aantal kerken in uw 
gemeente zai aan uw gemeente een bijdrage worden verleend van €25.000, vrij 
van compensábale btw. De bijdrage ontvangt u in de vorm van een 
decentralisatie uitkering. In de meicirculaire van 2019 van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties zaI dit bedrag apart zichtbaar zijn in het 
gemeentefonds en aan uw gemeente beschikbaar worden gesteld. 

Aan een decentralisatie uitkering aan medeoverheden zijn geen fórmele financíele 
eindverantwoordingsverplichtingen verbonden. Wel blijven wij graag met u in 
gesprek over het procès van het opstellen van een lokale integrale kerkenvisie en 
stellen wij het op zeer op prijs wanneer u ons uw uiteindelijke visie wilt toesturen. 
Daarnaast wordt het gewaardeerd wanneer u, met het oog op kennisdeling 
rondom dit nieuwe instrument kerkenvisie, de door u opgedane ervaringen en 
resultaten met ons en anderen wilt delen. 

Ik hoop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld. Mocht u vragen 
hebben over de financíele afwikkeling dan kunt u contact opnemen via de mailbox 
kerkenvisies@cultureelerfgoed.nl. Voor inhoudelijke vragen verwijs ik u graag 
door naar Annemieke Vos, regio-adviseur architectuurhistorie. 

Met vriendelijke groet. 
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namens deze. 

Smallepad 5 
3811 MG Amersfoort 

Postbus 1600 

3800 BP Amersfoort 
www.cultureelerfgoed.nl 

Conta ctpersoon 
Annemieke Vos 

T 06-15879336 

a.vos@cultureelerfgoed.nl 
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