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Geacht bestuur,

Op 26 februari 2018 stuurde u het college van B&W een verzoek om financiele steun
voor de instandhouding van de Paterskerk. Voor dergelijke kosten is geen regulier
budget beschikbaar. Daarom heeft beantwoording van uw vraag langer geduurd dan
wenselijk is, waarvoor mijn excuses. In deze brief leest u welke mogelijkheden erzijn.

Eenmalige subsidie
Op grond van de Weefter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM) kan voor
concrete onderhoudswerkzaamheden subsidie worden verleend. Voor een rijks
beschermde monument van een stichting is dat een subsidie van 30o/o van de
subsidiabele kosten met een maximum van € 7.000,--.
Voor grotere bedragen bij restauratie is een besluit van de gemeenteraad nodig.
Hiervoor dient een kader te worden gesteld dat eveneens nog door de raad moet worden
vastgesteld.

Structurele bijdrage
Bij dit nog vast te stellen beleid kan worden overwogen of een structurele bijdrage in het
onderhoud kan worden toegekend, ter voorkoming van grotere restauratiekosten. Als dit
goedkeuring krijgt, dient dit in verhouding te staan tot andere structurele bijdragen van
de gemeente zoals die voor de St. Martinuskerk. Overigens kunnen hier ook
voorwaarden aan verbonden worden. Als tot een dergelijke bijdrage besloten wordt, zal
dit niet eerder dan met ingang van 2020 kunnen zijn. Tevens zal dit verre van
kostendekkend zijn, zodat ook andere financieringsbronnen door u dienen te worden
aangeboord.

Verwa rm ingskosten
Een van de directe aanleidingen voor uw vraag om financiële steun is de sluiting van
zorgcentrum Hieronymus. Volgens de laatste berichten zal de ontkoppelingin2023
plaatsvinden. Hopelijk geeft dat voldoende ruimte om besluitvorming af te wachten en
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nadere voorbereid¡ngen te treffen. Een van de uitdagingen is verzelfstandiging van de
verwarming. Volgens uw informatie zijn de kosten voor een verwarmings-/energieplan
€5.000,--. Het verdient aanbeveling hierbij de mogelijkheden van duurzame energie te
betrekken. Daarmee kan aanzienlijk op de kosten voor energie en verwarming worden
bespaard. Informatie over de mogelijkheden is u 26 november 2018 per mail aan uw
bestuurslid Bart Maes toegestuurd.

Tot slot
Uw inspanningen om dit bijzondere rijks monument in stand te houden zijn niet
onopgemerkt gebleven. Dit wordt door het gemeentebestuur zeer op pr¡js gesteld. Zeker
afgelopen Van Hornejaar heeft de Paterskerk ook veel publiciteit gegenereerd. Uw

medewerking aan onder andere de Open Monumentendag Special en Nationale
Archeologiedagen dit jaar was cruciaal voor het welslagen van deze evenementen, Dit
werd nog bekroond met de Efgoedprijs 2018. Het was de derde keer dat de Paterskerk
deze prijs won in de vijf jaar dat de prijs wordt uitgereikt. Dit zegt genoeg over het
belang en het draagvlak van de Paterskerk. Het belang van behoud van dit monument is

bij de gemeente helder en zal in de besluitvorming worden meegewogen. Mochten zich

tussentijds nog mogelijkheden voordoen, dan wordt u direct geÏnformeerd.

De betrokken wethouders Van Eijk (financiën en ruimtelijke ordening) en Gabriëls
(cultuur) zijn op de hoogte van uw vraag en deze reactie. Bij vragen over deze brief
neemt u contact op met mw. Jongeling van de afdeling Ruimte & economie via (0495)
575 265 of i.jonqeling@weert.nl.

Met vriendel ijke groet,

Edwin Eggen,
hoofd afdeling Ruimte & econornie


