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GEMEENTE vvEERT

Onderwerp

Vragen CDA over monument Paterskerk.

Voorstel

Voldoen aan het verzoek om informatie van de CDA fractie via bijgevoegde conceptbrief

Inleiding

Op L2 februari 2O!9 verzocht de CDA-fractie de raad te informeren over de problematiek
van het monument Paterskerk aan de Biest 43. De fractie baseerde zich daarbij op de
informatie in de brief van Stichting Paterskerk de Biest van 26 februari 2018 (zie bijlage).
Daarin werd een somber toekomstperspectief gegeven vanwege loskoppeling van het
zorgcentrum. Jaarlijks is een bedrag van circa € 50.000,-- nodig voor onderhoud en
restauratie van het monument. In de periode 1998 tot en met 2015 is voor ruim
€ 1.000.000,-- gerestaureerd aan de Paterskerk. In reactie op de brief van de stichting is,
na ampel intern overleg en een afgewezen raadsmotie, op 5 december 2018 schriftelijk
uitleg gegeven over de reguliere subsidiemogelijkheden (zie bijlage).

Beoogd effect/doel

Doel van dit advies is inzicht te geven in de subsidiemogelijkheden voor rijksmonumenten
c.q. de Paterskerk en daarmee de vragen van de CDA-fractie te beantwoorden.

Argumenten

Voor beantwoording van de vragen wordt kortheidshalve verwezen naar bijgevoegde
conceptbrief.

Kanttekeningen en risico's

Geen bijzonderheden.

In te vullen door het B&w secretariaat:
(nttoo.o
! Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
n Anders, nl.:
Beslissing d.d.: t\ '.: 3 ? O rf Nummer-J)

¡ Nlet akkoord
tr Gewijzigde versie

! A-stuk
E B-stuk
¡ C-stuk

De secretaris,

Totaùl aantûl paginÐ's: 2
Pagina 1

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuil lehouder

R&E - Algemeen

Joke Jongeling
(04es-s7s26s )

drs. G.J.W. (Geert) Gabriëls

B&W-voorstel:
Dl-681943

Zaaknummer:
677332

Publicatie:

S B w

GG

w

MvdH

W

TG

W

WVE

W

PS

akkoord

bespreken

Soort besluit: Besluit college -{C -'¿.2

Weert,
19 februari 2019

5



Financiële, personele en juridische gevolgen

Geen gevolgen.

Duurzaamheid

Geen bijzonderheden.

Uitvoering/evaluatie

Geen aspecten.

Communicatie/participatie

Indlener van het vezoek berichten conform bijgevoegde antwoordbrlef, de raadsleden
informeren via de TILS-lijst en stichting Paterskerk de Biest een afschrift van de brief
stu ren.

Overleg gevoerd met

Intern:

Henk Creemers (R&E).

ExLern:

Bijlagen:

. Verzoek CDA Weert van 12 februari 2019

. Brief Paterskerk van 26 februari 2018
r Antwoorclhrief gemeenfe van 5 decemh¡er 2018
. Conceptantwoordbrief
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