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Beste mevrouw Winters,

Op L2 februari 20L9 verzocht u de raad te informeren over het monument de Paterskerk.
Door middel van deze brief, die via de TILS-lijst ook ter kennis zal worden gebracht aan
de raad, voldoen wij aan uw verzoek.

U baseert uw verzoek op de informatie van de brief van Stichting Paterskerk de Biest van
26 februari 2018. Daarin werd een somber toekomstperspectief gegeven 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. Bovendien werd het
beeld geschetst dat jaarlijks circa € 50.000,-- nodig is voor onderhoud van het
rijksmonument.
Ook werd aangegeven dat in de periode 1998 tot en met 2015 voor ruim € 1.000.000,--
is gerestaureerd aan de Paterskerk. De gemeente Weert heeft hier niet aan bijgedragen.
Wel heeft de gemeente de bestrijding van houtborende insecten in het kerkinterieur voor
haar rekening genomen. Via een raadsbesluit van 15 december 2010 is hiervoor een
bedrag van € 18.525,-- beschikbaar gesteld.
In reactie op de brief van de stichting is op 5 december 2018 schriftelijk uitleg gegeven
over de reguliere subsidiemogelijkheden. Voor uw informatie worden de mogelijkheden
h ieronder weergegeven.

1. Voor subsidiabele bedragen tot € 23.333,-- is voor restauratie van bepaalde
riiksmonumenten subsidie beschikbaar op grond van de Weerter Verordening
Insta ndhouding Monumenten (WeVIM ).

In 2008 is de subsidieregeling de WeVIM van kracht geworden. Deze regeling is vooral
bedoeld voor het in stand houden van de circa 175 Weerter gemeentelijke monumenten
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Voor rijksmonumenten van niet fiscaal relevante eigenaren zoals stichtingen is ook
subsidie mogelijk. Zij kunnen 30% subsidie krijgen met een maximum van € 7.000,--.
Jaarlijks stelt de raad hiervoor een budget beschikbaar (voor 2019 €27.947,--). Per
werk kan hiervoor subsidie worden aangevraagd en subsidie wordt verleend totdat het
maximaal beschikbare begrotingsbedrag bereikt is.

2. Bij subsidiabele kosten hoger dan € 23.333,-- worden aanvragen voorgelegd aan
de raad.

Voor kosten hoger dan € 23.333,-- is er geen regeling of geoormerkt budget. Dergelijke
aanvragen worden aan de raad voorgelegd. Eerderzijn grotere bedragen toegekend aan
de restauraties van de St. Martinuskerk (2003 €. L56.747,--), het Birgittinessenklooster
(2006 €L5L.228,--) en de St. Josephkerk (2008 €14.649,--). Deze subsidies bedroegen
steeds 10o/o van de subsidiabele kosten en zijn ten laste gebracht van de algemene
reserve of de post onvoorzien. Momenteel ligt een concrete subsidieaanvraag voor de
Sint Donatuskapel bij de gemeente. Deze wordt aan de raad voorgelegd in de
vergadering van L7 april 2019.
Voorwaarde voor deze subsidie is een concrete aanvraag met werkomschrijving en
kostenspecificatie. Die ligt momenteel niet voor van de Paterskerk. Wel is bestuurlijk
overleg met de stichting gepland voor de tweede helft van maart 2019. Daarin zal met
de stichting worden geïnventariseerd wat de actuele en concrete opgaven zijn. Indien
nodig zal de betreffende gemeentelijke bijdrage aan de raad worden voorgelegd.

3. Structurele onderhoudssubsidies zijn mogelijk via opname in de begroting.
De gemeente verleent vanaf 2002 een structurele subsidie voor onderhoud aan de St.-
Martinuskerk. Voor 2018 bedroeg deze € 8.478,-- en deze wordt jaarlijks geindexeerd.
Deze subsidie wordt verleend vanwege het grote historische belang van dit voor Weert
beeldbepalende monument.
De Paterskerk is eveneens van groot historisch belang voor Weeft als dynastieke
grafkapel van de familie Van Horne en eerste bestuurszetel van Weeft. Daarnaast gaat
het hier om rle enige twee grote middeleeuwse gebouwen van Weert die in pafticuliere
eigendom zijn (de derde en laatste is het stadhuis op de Markt in eigendom van de
gemeente). Daarom is een prioriteit in procedure gebracht voor een bijdrage aan het
jaarlijkse onderhoud van de Paterskerk vanaf 2020. Indien besluitvorming hierover
positief verloopt, is zo'n structurele onderhoudssubsidie voor de Paterskerk mogelijk.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met mw. Jongeling, beleidsadviseur
monumenten, via (0495) 575 265 of i.ionoelinq@weert.nl.
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