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Informatiebijeenkomst
8 maart 2023 Franeker

Informatiebijeenkomst
8 maart 2023 Franeker

Hartelijk welkom
Even voorstellen
Het eerste uur veel informatie
Verhelderingsvragen? Schrijf ze op!
Een pittige boodschap
Morgen staat deze presentatie en de notitie
gebouwenbeleid op onze website.
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Informatiebijeenkomst
8 maart 2023 Franeker

‘Hoe gaan we verder als we 
van iedere € 2,-- die we ontvangen 
er € 3,-- uitgeven?’

De boodschap vanavond:
We ontkomen niet aan bezuinigingen.

Informatiebijeenkomst
8 maart 2023 Franeker

19.30 ontvangst
19.40 opening en welkom
19.45 situatieschets financiën
20.15 notitie gebouwenbeleid
20.45 pauze met koffie en thee
21.15 verhelderingsvragen / - antwoorden
21.55 hoe verder?
22.00 sluiting / nazit
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Hoe willen wij in de komende tien jaar kerk zijn?
Hoe gaan we verder nu wij krimpen en vergrijzen?
Vinden we nieuwe vormen van gemeenschap? 
En is dit betaalbaar?

Op 8 september 2022 hebben we met zo’n 70 parochianen van alle locaties, 
de pastores en parochiebestuur de zogenaamde parochiemonitor ingevuld.
57 Stellingen inzake theologische gerichtheid en 54 vragen over de vorm van 
onze gemeenschap. We wachten nog op de uitwerking / rapportage.

De rapportage geeft gegevens, die helpen bij de plaatsbepaling van onze 
geloofsgemeenschap naar de toekomst.

Zodra de rapportage beschikbaar is zullen we deze met u bespreken tijdens 
een locatiebijeenkomst.

doel 8 maart

doel locatieavond

Doel van deze avond is u te informeren over
de financiën en de gebouwen!
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Vieringen 18 en 19 februari jl. met onze bisschop.

“Bisdom, bisschop en bisdomstaf hebben aan alle parochiebesturen 
gevraagd serieus na de denken over de financiën en welke gebouwen we 
nodig hebben.”

“Op 8 maart wil het parochiebestuur u bijpraten over de financiën en 
gebouwenbeleid naar de toekomst toe.”

“U begrijpt de gevoeligheid van het probleem, maar gaan ervan uit dat de 
parochiebesturen serieus met deze verantwoordelijkheid willen omgaan.”

Ron van den Hout

Een kleine parochie quiz:  5 vragen / stellingen.
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1.   De hoofdtaak van een parochiebestuur is:

A. In een zorgvuldige sollicitatie procedure de juiste 
pastor / pastoor selecteren en benoemen. 

B. Zorgen voor een sluitende begroting en goed 
beheer van het vermogen.

C. Voor iedere locatie de dagelijkse gang van zaken te 
besturen en te organiseren.
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2.   Waar staat dit bedrag voor: € 37.500,-- ?

A. Zijn de jaarlijkse kosten om alle gebouwen van onze 
parochie te  verzekeren.

B. Zijn de jaarlijkse salariskosten van een fulltime 
pastor / pastoor.

C. Zijn de maandelijke kosten van de parochie 
exploitatie.

2.   Waar staat dit bedrag voor: € 37.500,-- ?

A. Zijn de jaarlijkse kosten om alle gebouwen van onze 
parochie te  verzekeren.

B. Zijn de jaarlijkse salariskosten van een fulltime 
pastor / pastoor.

C. Zijn de maandelijke kosten van de parochie 
exploitatie. (12 x € 37.500,-- = € 450.000,-- per jaar.
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3.   Ontvangt onze parochie ook subsidie?

A. Onze parochie krijgt een jaarlijkse subsidie van        
€ 40.000,-- van het bisdom.

B. Voor het onderhoud van de kerken ontvangen wij 
jaarlijks onder voorwaarden van de overheid           
€ 30.000,-- subsidie.

C. De Parochiële Caritas Instelling betaalt mee aan de 
salariskosten van onze pastores.
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4.   Hoeveel leden telt onze parochie op 1-3-2023?

A. 4.587 leden wonende op 3.226 adressen.
B. 2.587 leden wonende op 1.897 adressen.
C. 1.587 leden wonende op 1.331 adressen.
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8-3-2023

9

5.De actie Kerkbalans is van groot belang voor een
goede exploitatie van onze parochie. Onze parochie 
telt op dit moment 3.226 adressen. Hoeveel adressen 
nemen dit jaar ongeveer deel aan de kerkbalans?

A. Ongeveer 1500 adressen (46,49 %).
B. Ongeveer   700 adressen (21,69 %).
C. Ongeveer 2600 adressen (80,59 %).
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Hoe willen wij in de komende tien jaar kerk zijn?

Het bestuur heeft als hoofdtaak te zorgen voor een 
sluitende begroting en goed beheer van het 
vermogen. Daarover zijn grote zorgen.

‘Hoe gaan we verder als we van iedere € 2,--
die we ontvangen er € 3,-- uitgeven?’

Een plan van aanpak maken en uitvoeren is 
noodzaak!

Jaarlijkse inkomsten afgerond € 300.000,--

1.kerkbalans 115.000
2.landerijen 77.000
3.collecten 12.000
4.huur 31.700
5.overige 55.750

291.450
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Jaarlijkse inkomsten afgerond € 300.000,--

1.kerkbalans 115.000
2.landerijen 77.000
3.collecten 12.000
4.huur 31.700
5.overige 55.750

291.450

4587 leden op
3226 adressen
ongeveer 700 adressen nemen 
deel aan de Kerkbalans
(21,69 % adressen)

Jaarlijkse inkomsten afgerond € 300.000,--

1.kerkbalans 115.000
2.landerijen 77.000
3.collecten 12.000
4.huur 31.700
5.overige 55.750

291.450

maar een paar parochies
bezitten landerijen en 
hebben pachtinkomsten,
nu een kwart van onze 
inkomsten!
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Jaarlijkse inkomsten afgerond € 300.000,--

1.kerkbalans 115.000
2.landerijen 77.000
3.collecten 12.000
4.huur 31.700
5.overige 55.750

291.450

door Corona inkomsten
collecten onder druk, nu
hoop op stijging: hoger 
kerkbezoek en invoering 
QR code

Jaarlijkse inkomsten afgerond € 300.000,--

1.kerkbalans 115.000
2.landerijen 77.000
3.collecten 12.000
4.huur 31.700
5.overige 55.750

291.450

verhuur van pastorieën
en andere gebouwen,
gaat dalen bij afstoten 
gebouwen!
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Jaarlijkse inkomsten afgerond € 300.000,--

1.kerkbalans 115.000
2.landerijen 77.000
3.collecten 12.000
4.huur 31.700
5.overige 55.750

291.450

begraafplaatsen
dienstverlening pastores
stipendia
offerblokken / kaarsen
Ademafonds

Over fondsen en stichtingen gesproken…..

De inkomsten / bijdragen van fondsen en stichtingen staan buiten de parochie exploitatie / 
parochiecijfers! Het Ademafonds is hierop een uitzondering (financiering jongeren activiteiten).

De Parochiële Caritas Instelling organiseert op eigen kosten jaarlijks een aantal belangrijke en
gewaardeerde activiteiten voor met name de 60 plussers.

Het Martinifonds en Theresiafonds ondersteunen de parochie op aanvraag van bijzondere 
projecten. Dit jaar een grote bijdrage voor het onderzoek van de  cultuur historische waarde
van onze vijf kerkgebouwen.

De Stichting Restauratiefonds Sint Michaëlkerk ondersteunt het parochiebestuur 
bij het onderhoud van dit grote en kostbare kerkgebouw.

Het parochiebestuur is zeer dankbaar voor deze ondersteuning.
Vele parochie activiteiten en onderhoud zijn anders niet mogelijk!
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Jaarlijkse inkomsten afgerond € 300.000,--
Jaarlijkse uitgaven     afgerond € 450.000,--

1.kerkbalans 115.000
2.landerijen 77.000
3.collecten 12.000
4.huur 31.700
5.overige 55.750

291.450

1.personele kosten 181.332
2.gebouwenbeheer 185.000
3.overige kosten 80.950

447.282

41%

41%

18%

begroting uitgaven   € 447.282

1

2

3

Een jaarlijks structureel tekort van € 150.000,--.
Een maandelijks tekort van € 12.500,--.

€ 300.000,--

€
 3
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Een jaarlijks structureel tekort van € 150.000,--.
Een maandelijks tekort van € 12.500,--.

URGENTIE

Een jaarlijks structureel tekort van € 150.000,--.
Een maandelijks tekort van € 12.500,--.
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Bisdom: notitie normatief begroten, is leidend!

De opdracht van het bisdom: werk naar een situatie,
waarin je niet meer uitgeeft dan er binnenkomt.

Bisdom: notitie normatief begroten, is leidend!

Doel is in stappen te komen tot 
een sluitende begroting (2026).
Dit jaar de eerste bezuinigingen op
personeel en onderhoud gebouwen:

€ 40.000,-- op gebouwen
€ 30.000,-- op personele kosten
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Bisdom: notitie normatief begroten, is leidend!

Personele bezuiniging:  regie en oplossing ligt bij ons bisdom.
Bezuiniging gebouwen: regie en oplossing ligt bij het parochie 
bestuur.

PROBLEEM
EIGENAAR?



8-3-2023

18

Commissie Bezit & Beheer
Gerke Boekema, voorzitter

Quo Vadis
‘waarheen gaat gij’

notitie gebouwenbeleid Parochie Heilige Jacobus de Meerdere

Noordwest Friesland
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Quo Vadis
Parochie H. Jacobus de Meerdere 8 maart 2023

opdracht Bisdom Groningen – Leeuwarden

vorming lokale commissie Bezit en Beheer

 vertegenwoordiger van iedere locatie

 professionals van architectenbureau Kijlstra en Brouwer

Quo Vadis
Parochie H. Jacobus de Meerdere 8 maart 2023

opdracht: 

 advies aan het kerkbestuur inzake de toekomst van de kerkgebouwen in St. 
Annaparochie, Dronrijp, Franeker, Harlingen en Terschelling in relatie tot een 
sluitende begroting

planning:

 besluit kerkbestuur: juni 2023

 uitvoering: gereed 2030
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Kijlstra & Brouwer Architecten B.N.A.
Gerard Brouwer en Sake Mulder

Inhoud 

• Monumentale Waarden van kerken en inventaris
• Locatiebezoek

• Rapport Bouwhistorische opname en waardestelling door BDM

• Vergelijk waarderingsscores op verzoek van DCKKK

• Onderhoud
• Status onderhoud: inspectie door Monumentenwacht Fryslân

• Kosten onderhoud: meerjarenonderhoudsplannen door van der Plas en 
Kijlstra-Brouwer
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Monumentale waarden 
kerken en inventaris

Voor het bepalen van de monumentale 
waarden is onafhankelijke partij BDM 
(Bureau voor Bouwhistorisch onderzoek,   
Documentatie en historische nederzettings-
Morfologie) gevraagd, aanbevolen door de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

In het najaar van 2022 zijn alle locaties 
bezocht en is van elke locatie een gedegen 
en uitgebreid bouwhistorisch rapport 
opgesteld

Monumentale waarden kerken en inventaris

Op verzoek van de Diocesane Commissie voor Kerkinrichting en 

Kerkelijk Kunstbezit van het Bisdom Groningen-Leeuwarden 

(DCKKK), heeft BDM vervolgens een hiërarchie bepaald voor de vijf 

kerken van de parochie t.a.v. de volgende aspecten:

1. (Cultuur)historische waarden

2. Architectonische en architectuur/kunsthistorische waarden

3. Ensemble waarden extern

4. Kunsthistorische waarden intern / ensemble waarden extern

5. Gaafheid (authenticiteit)

6. Zeldzaamheid

7. Ligging / stedenbouwkundige waarden
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Vergelijk waarderingsscores monumentale waarden
(door BDM, Bureau voor Bouwhistorisch onderzoek, Documentatie en historische nederzettingsMorfologie)

Harling
en

Dronrijp Franeker Terschelling St. 
Anna

1. (Cultuur)historische waarden 4 4 4 4 3

2. Architectonische en architectuur/ 
kunsthistorische waarden

4 4 5 4 3

3. Ensemble waarden extern 4 4 4 3 4

4. Kunsthistorische waarden 
intern / ensemble waarden extern

5 4 5 3 3

5. Gaafheid (authenticiteit) 5 4 4 4 2

6. Zeldzaamheid 4 5 3 4 3

7. Ligging / stedenbouwkundige 
waarden

4 4 2 2 2

Eindscore 30 29 27 24 20

Toelichting waarderingsscores: 
1 = geen (indifferente of neutrale) waarde; 2 = geringe waarde; 3 = positieve waarde; 4 = hoge waarde; 5 = zeer hoge waarde

Onderhoudstoestand van de kerken

• Monumentenwacht Fryslân heeft een inspectie uitgevoerd om een 
actueel en onafhankelijk beeld te krijgen van onderhoudstoestand;

• Voor de monumentale kerken Harlingen en Dronrijp gebeurde dit al, 
nu ook voor overige kerken;

• De rapportages van de Monumentenwacht geven het volgende beeld:

Kerk Score

Harlingen 3

Dronrijp 3

Franeker 2

Sint Annaparochie 2

Terschelling 2

Toelichting scores: 
1 = slecht
2 = matig
3 = redelijk
4 = goed
5 = zeer goed

• Conclusie: Monumentale kerken zijn/worden nu beter onderhouden,     
o.a. dankzij de nu geldende onderhoudssubsidie RCE (60%) en 
ondersteuning door Kijlstra-Brouwer architecten bij meerjarenplannen.
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Onderhoudskosten

• Adviesburo Van der Plas b.v. heeft, in opdracht van het Bisdom, 
meerjarenonderhoudsplannen (10 jaar) opgesteld. Deze, én de Sim-
plannen (6 jaar) zoals opgesteld door Kijlstra-Brouwer voor 
instandhouding van de monumenten zijn uitgangspunt voor 
onderstaand overzicht:

Kosten voor gebouwonderhoud
Gemiddeld per jaar, periode 2022 - 2031

Kosten Kosten
na subsidie

Dronrijp € 24.509,- € 12.255,-

Harlingen € 35.286,- € 17.643,-

Franeker € 18.922,- € 18.922,-

Terschelling € 19.109,- € 19.109,-

Sint Annaparochie € 22.694,- € 22.694,-

Totaal gemiddelde last per jaar € 90.693,-

• Conclusie: Niet-monumentale kerken zijn qua onderhoud gemiddeld 
het duurst. Hierbij aangemerkt dat bij de niet-monumentale kerken 
een behoorlijke onderhoudsachterstand is ontstaan

Commissie Bezit & Beheer
Gerke Boekema, voorzitter
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Quo Vadis
Parochie H. Jacobus de Meerdere 8 maart 2023

hoofdstukken rapport:

 landelijke ontwikkelingen / demografie

 historie en monumentale waarden van de kerk en inventaris

 onderhoudstoestand van de kerken

 fysieke gegevens en vitaliteit

 financiën en exploitatie

 eindadvies 

Quo Vadis
Parochie H. Jacobus de Meerdere 8 maart 2023

Achtergronden/context bij rapport

demografie gem. Waadhoeke en gem. Harlingen:

 leeftijdsopbouw: 20 - 50 jaar  beneden landelijk gemiddelde

60 - 80 jaar boven landelijk gemiddelde

0  - 10 jaar beneden landelijk gemiddelde
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Quo Vadis
Parochie H. Jacobus de Meerdere 8 maart 2023

religieuze betrokkenheid (landelijk):

 minder dan 50% van de bevolking behoort tot kerkelijk 
gezindte

 70% van die groep is 75 jaar of ouder

 katholieken vormen met 24% grootste geloofsgroep

 kerkbezoek RK: 18% gaat regelmatig naar de kerk

Quo Vadis
Parochie H. Jacobus de Meerdere 8 maart 2023

 conclusie:
secularisatie is onomkeerbare trend en bedreigt voortbestaan van 
kerken als gemeenschap maar ook van de gebouwen.

 tweede deel rapport:
historie en monumentale waarden van kerk en inventaris + 
onderhoudssituatie + MJOP door Kijlstra & Brouwer
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Quo Vadis
Parochie H. Jacobus de Meerdere 8 maart 2023

fysieke gegevens:

bruto vloeroppervlak

aantal zitplaatsen

gebruiksfrequentie

kerkbezoek

Quo Vadis
Parochie H. Jacobus de Meerdere 8 maart 2023

financiën / exploitatie

 energie

 verzekeringspremie

 gepland onderhoud

combinatie met voorgaande grootheden:

 kosten per m2/zitplaats/gebruik
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Quo Vadis
Parochie H. Jacobus de Meerdere 8 maart 2023

Quo Vadis
Parochie H. Jacobus de Meerdere 8 maart 2023
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Quo Vadis
Parochie H. Jacobus de Meerdere 8 maart 2023

Quo Vadis
Parochie H. Jacobus de Meerdere 8 maart 2023
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Quo Vadis
Parochie H. Jacobus de Meerdere 8 maart 2023

totale kosten huidige exploitatie: € 157.000,-

beschikbaar volgens 30% norm bisdom: €   90.000,-

(gebaseerd op 30% van de inkomsten)

exploitatie 2 monumentale kerken:

Dronrijp en Harlingen €   71.659,-

exploitatie monumentale kerken
+ locatie Franeker € 104.974,-

Quo Vadis
Parochie H. Jacobus de Meerdere 8 maart 2023

advies en conclusie:

 handhaven 5 kerken niet mogelijk;

volgordelijkheid te sluiten en te herbestemmen locaties:

 St. Annaparochie

 Terschelling

 Franeker (vooreerst handhaven)

Opbrengsten herbestemming St. Annaparochie en Terschelling:

 lokale mogelijkheid voor samenkomst

 verbeteren exploitatie over-all
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Quo Vadis
Parochie H. Jacobus de Meerdere 8 maart 2023

 herijken verzekerde waarde (herbouw in huidige vorm niet reëel)

 herbestemming van alle locaties om daarmee ook de exploitatie

van de te handhaven locaties te verbeteren

Quo Vadis 
Parochie H. Jacobus de Meerdere 8 maart 2023
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20.45 pauze
21.15 verhelderingsvragen / - antwoorden
21.55 hoe verder?
22.00 sluiting / nazit

Heeft u een verhelderingsvraag?
Noteer het op een kaartje en lever uw vraag in
tijdens de pauze bij de leden van het bestuur.

21.15 verhelderingsvragen / - antwoorden
21.55 hoe verder?
22.00 sluiting / nazit
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21.55 hoe verder?
22.00 sluiting / nazit

Locatie bijeenkomsten: verder verhelderen en vooral in gesprek
Sint Anna 26 maart na de viering van 9.15 uur en 25 april 19.30 uur
Harlingen 28 maart aanvang 19.30 uur
Franeker 13 april 19.30 uur
Dronrijp 15 april 20.15 uur
Terschelling nog niet bekend

Proces / besluitvorming: juni a.s. neemt het parochiebestuur een besluit en presenteert dit
aan de bisschop / bisschopstaf. Daar ligt het definitieve besluit.
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En snel tot ziens op één van de locatie avonden.


