
GEMEENTE vtlE E RT

Weert Lokaal
Poldermolen 27
6003 BC WEERT

Weert,
I 4 t,lAARI 2Oîg

Onderwerp

Uw kenmerk
Ons kenmerk

Beantwoording vragen ex art. 40 RvO cultuurhistorie

67s838/681600

Beste heer/mevrouw,

Op 8 februari 2019 stuurde u een mail metvragen ex artikel40 RvO overcultuurhistorie,
erfgoed en monumenten. U vraagt naar de evaluatie van het Van Hornejaar en de stand
van zaken van het monumentenbeleid, meer specifiek de subsidiemogelijkheden voor de
Paterskerk. Via deze brief ontvangt u antwoord op uw vragen.

1. Wat is de stand van zaken ten aanzien van de evaluatie van het Van Hornejaar?
Op 14 januari 2019 hebben alle organiserende partijen de activiteiten in het Van
Hornejaar geëvalueerd. De conclusie van de organisatoren is dat het een succesvol jaar
is geweest. Op26 februari 2019 hebben wij kennis genomen van de eindevaluatie van
het Van Hornejaar. Deze evaluatie is aan u en alle raadsleden ter kennis gebracht via de
TILS-lijst.

2. Wat kan er gezegd worden over een mogelijk vervolg van het Van Hornejaar?
Diverse activiteiten die gestart zijn in het Van Hornejaar, zoals de Van Hornewandeling
en uitvoering van de Van Hornecompositie, gaan door in 2019. Ook komt Stichting De
Aldenborgh in oktober 2019 met een grote Van Horne-show. Daarnaast gaat het
ruiterstandbeeld op tournee en wordt het daarna in het stadspark geplaatst.
Voorts hebben wij op 26 februari 2019 besloten het thema 'Weert Van Hornestad' te
betrekken bij de uitwerking van de promotie van Weert (citymarketing) in 2019 en
verder.

3. Wat is de stand van zaken ten aanzien van het monumentenbeleid?
Het monumentenbeleid is vastgelegd in het Monumentenbeleidsplan. Dit is door de raad
vastgesteld op 12 februari 2Ot4. Het beleid op zichzelf voldoet goed, is actueel en is
volop in uitvoering. Wel is het voornemen hier voor de duidelijkheid een passage over
gemeentelijke bijdragen bij restauratie van rijksmonumenten aan toe te voegen. Dit
wordt, samen met een voorstel om subsidie te verlenen aan de restauratie van de Sint
Donatuskapel, op 17 april 2019 aan de raad voorgelegd.
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4. Het huidige monumentenbeleidsplan loopt van 2014-2020. Wanneer wordt dit op
de agenda geplaatst zodat wij tijdig over een nieuwe versie zullen beschikken?

Het Monumentenbeleidsplan heeft geen einddatum. Wel is er een uitvoeringsprogramma
aan gekoppeld voor de jaren 2014 tot en met 2020. Gebrek aan middelen heeft
verhinderd dit uitvoeringsplan volgens planning te realiseren. Voor het herijken van de
gemeentelijke monumentenlijst is in 2019 een budget beschikbaar. Deze procedure zal
circa twee jaar in beslag nemen. Daarna kunnen conclusies getrokken worden of een
nieuw monumentenbeleid nodig is.

5. Liggen er momenteel aanvragen van monumenten c.q. cultureel belangrijke
gebouwen bij de gemeente? Zo ja, welke aanvragen liggen er en hoe gaat het
college hiermee om?

Medio februari 2019 zijn nog geen aanvragen ingediend om subsidie op grond van de
Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Deze worden wel op korte
termijn verwacht. Hiervoor is regulier budget beschikbaar.
Momenteel ligt er alleen een concrete aanvraag om restauratiesubsidie voor de Sint
Donatuskapel bij de gemeente. Omdat deze aanvraag hoger is dan de mogelijkheden van
de WeVIM, wordt de aanvraag op 17 april 2019 ter besluitvorming voorgelegd aan de
raad.

6. Specifiek: wij zijn erop gewezen dat de Paterskerk vanaf dit jaar geconfronteerd
wordt met extra kosten. Bent u hiervan op de hoogte? En zo ja, is hier al een
voorstel voor aa ngevraagd?

Op 21 maart 2016 heeft een rondetafelgesprek plaatsgevonden tussen het bestuur van
Stichting Paterskerk de Biest en wethouderVan Eersel. Op26 februari 2018 stuurde de
stichting een brief aan de gemeente met daarin een somber toekomstperspectief
vanwege loskoppeling van het zorgcentrum. De daarmee gepaard gaande financiële
lasten betreffen verwarmingskosten, het wegvallen van de jaarlijkse donatie van
Stichting Land van Horne en het mogelijk wegvallen van de gebruikersvergoeding.
Tevens werd het beeld geschetst dat jaarlijks circa € 50.000,-- nodig is voor onderhoud
van het rijksmonument.
In reactie hierop is de stichting schriftelijk gewezen op de reguliere subsidie-
mogelijkheden. Een subsidie van 30o/o van de subsidiabele kosten is mogelijk met een
maximum van € 7.000,--. Voor concrete restauratiewerkzaamheden, waarvan de
subsidiabele kosten hoger zijn, zal een voorstel aan de raad worden voorgelegd. Hiervoor
is nog geen aanvraag ontvangen. Wel is bestuurlijk overleg met de stichting gepland
voor de tweede helft van maart 2019. Daarin zal met de stichting worden
geinventariseerd wat de actuele en concrete opgaven zijn. Indien nodig zal de
betreffende gemeentelijke bijdrage aan de raad worden voorgelegd.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd. Hebt u nog vragen? Neem dan
contact op met mw. Jongeling, beleidsadviseur monumenten, via (0495) 575 265 of
i. jonoelino@weert. n l.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. nkman, S,
gemeentesecretaris
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