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Voorstel

Beschikbaar stellen van € 25.000,- ten behoeve van de verbouw van de Kerk van Rozendaal.
Inleiding
In oktober 2012 heeft de toekomstcommissie van de Kerk van Rozendaal aangegeven dat onderzocht
wordt op welke wijze het kerkgebouw aan de Kerklaan ook in de toekomst voor de Rozendaalse
dorpsgemeenschap behouden kan worden. Hiervoor heeft de toekomstcommissie een plan opgesteld
om het kerkgebouw op enkele onderdelen te verbouwen.
Om in aanmerking te komen voor een provinciale subsidie van maximaal € 100.000,- is het college
verzocht de raad t..z.t.. een voorstel te doen een bijdrage van € 25.000,- beschikbaar te willen stellen.
Deze toezegging was nodig om de provinciale subsidie aan te kunnen vragen.

Argumenten
Wij hebben de toekomstcommissie van de kerk op 29 november 2012 per brief aangegeven dat wij in
principe bereid zijn uw raad voor te stellen een bijdrage van 25% van de provinciale bijdrage tot een
maximum van € 25.000,- te verlenen, onder de voorwaarde dat de provincie een bijdrage levert en dat
de vereiste omgevingsvergunning voor deze plannen kan worden afgegeven.
Deze brief is ter kennisname aan de leden van uw raad toegezonden.
Op 26 juli 2013 hebben wij van de Protestantse Gemeente Rozendaal een brief ontvangen waarin is
aangegeven dat de Provincie Gelderland een subsidie van € 100.000,- beschikbaar heeft gesteld en dat
daarnaast de Maatschappij van Welstand te Amersfoort een subsidie van € 20.000,- beschikbaar heeft
gesteld.
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De verbouw voorziet in de realisatie van een nieuw entreeportaal tussen beide bestaande uitbouwen
van de gevel aan de Kerklaan, een uitbreiding van de tuinkamer aan de zuidzijde met een serre en
een uitbreiding aan de westzijde in de vorm van een keuken annex toilet- en garderoberuimte.
In navolging van deze toegekende subsidies is ons nu verzocht uitvoering te geven aan de eerder
genoemde toezegging. Hiervoor is dit raadsvoorstel en bijbehorend concept raadsbesluit opgesteld.
Wij stellen voor om een bedrag van € 25.000,- beschikbaar te stellen onder de voorwaarde dat voor
deze verbouwingen een omgevingsvergunning kan worden verleend. De schetsplannen zijn
besproken met de commissie cultuurhistorie en de Rijksdienst. Op dit moment is er echter nog geen
sprake van een onherroepelijke vergunning voor de verbouw.
Voorgesteld wordt om als voorwaarden voor de subsidie op te nemen dat deze niet uitgekeerd wordt
voordat er een onherroepelijke vergunning is verleend en de plannen definitief doorgang zullen
vinden.

Financiële gevolgen
In de begroting is geen rekening gehouden met een subsidie voor de kerk, daardoor dient het
benodigde bedrag beschikbaar gesteld te worden, conform onderstaand dekkingsplan.

Dekkingsplan
Wij stellen voor het beschikbaar gestelde bedrag te dekken uit de algemene reserve. Na onttrekking
van de benodigde € 25.000,- bedraagt de stand van de algemene reserve € 553.775,Burgemeester en wethouders van Rozendaal,
de secretaris
W.G. Pieterse-Pook
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