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MEDEDELINGEN  
Portefeuillehouder: Marlous Verbeek  

 
 

Betreft : voortgang Kerkenvisie 
Aan : Leden van de commissie Sociaal Domein 
T.b.v. : Commissie van 24 november 2020 
Van : Marlous Verbeek 
Behandelaar: A. Hogenbirk 
Datum : 27 oktober 2020 

 
In de raadsvergadering van 9 mei 2019 heeft u een motie aangenomen ‘Kerkenvisie Huizen’. Met deze 
motie heeft u het college opgedragen een duurzame toekomstvisie te ontwikkelen voor kerken binnen de 
gemeente. Met deze mededeling stel ik u op de hoogte van de voortgang.  
 
De decentralisatie-uitkering voor het opstellen van een Kerkenvisie van €25.000 is toegekend door het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De hoogte van de uitkering is gebaseerd op 
het aantal kerkgebouwen binnen de gemeente. Dit bedrag gebruiken wij om externe expertise in te huren 
voor het begeleiden van het traject om te komen tot een Kerkenvisie.  
 
Het opstellen van een kerkenvisie geeft mogelijk meer inzicht in de aanwezige cultuurhistorische waarden 
van de religieuze gebouwen en kan ook leiden tot een aanbeveling voor het aanwijzen van een eventueel 
nieuw gemeentelijk monument. 
 
Wij pakken dit traject op vanuit de volgende invalshoeken: 

- We betrekken alle gebedshuizen (dus ook die van niet-christelijke origine). Ook willen wij de 
Vrienden van het Oude Dorp, de Historische Kring Huizen, het Cuypersgenootschap en 
Erfgoedvereniging Heemschut vragen om met ons mee te denken.  

- Inzicht in de cultuurhistorische waarde van de gebouwen (een globaal ‘Kerkenpaspoort’). 
Mogelijk kan dit leiden tot een aanbeveling voor het aanwijzen van een nieuw gemeentelijk 
monument. 

- De maatschappelijke waarde van de verschillende religieuze gemeenschappen en de rol die 
gebedshuizen/gebouwen hierin spelen en/of kunnen spelen. 

- Het gesprek en de verbinding staan centraal: we streven naar het opbouwen van een structurele 
relatie tussen de gemeente en de verschillende religieuze gemeenschappen 

 
Wij hebben bewust nog geen resultaat van dit traject gedefinieerd. In de gesprekken die wij met de 
besturen van de religieuze gemeenschappen gaan voeren, willen wij inventariseren wat de behoeftes zijn 
en kijken of hierin rode draden te vinden zijn die voor meerdere besturen gelden (Onderwerpen waarvan 
we weten dat deze landelijk spelen zijn bijvoorbeeld multifunctioneel gebruik en de verduurzamings-
opgave) Het traject is daarom opgeknipt in twee fases: Fase 1 is het voeren van de gesprekken en Fase 
2 is afhankelijk van de resultaten uit fase 1.  
 
Wij zullen starten met Fase 1 in januari 2021. Qua planning kiezen wij ervoor om het traject op te starten 
in januari 2021 met (in eerste instantie digitale) kennismakingsgesprekken. Dit omdat wij verwachten dat 
de Coronamaatregelen op dit moment veel energie vragen van de verschillende religieuze besturen en 
de maatregelen ook beperkend werken op het elkaar fysiek kunnen ontmoeten, wat van belang is voor de 
vervolgoverleggen met de kerkbesturen. Afhankelijk van de doorlooptijd, de gespreksresultaten, het 
benodigde budget  en de beschikbare ambtelijke capaciteit kan fase 2 ingevuld worden. Hierover zullen 
wij u informeren zodra de resultaten van fase 1 en de wensen voor fase 2 bekend zijn. Op basis van 
landelijke ervaring duurt het traject om te komen tot een Kerkenvisie tussen de 1,5 en 2 jaar.  
 
In dit traject worden wij begeleid door het bureau Kerk&Co. Zij hebben veel kennis en expertise specifiek 
op kerkgebouwen en hebben ook een Kerkenvisie voor de gemeente Ouder Amstel gerealiseerd.  
 


