9c.

Amendement
(MFA Vierlingsbeek locatie Laurentuiskerk)

De raad van de gemeente Boxmeer, in vergadering bijeen op 14 oktober 2021;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 september 2021
betreffende vervolgkoers MFA Vierlingsbeek;
overwegende, dat
- alle kernen van de gemeente Boxmeer recht hebben op een gemeenschapsvoorziening en dit als basisvoorziening wordt aangemerkt;
- de raad reeds heeft uitgesproken dat een MFA op de locatie van de Laurentiuskerk
dient te worden gerealiseerd;
- de raad bereid is een investering te doen voor verbouw en nieuwbouw;
- de initiatiefgroep, namens de Dorpsraad Vierlingsbeek, op verzoek van de gemeente
Boxmeer een schetsontwerp met bijbehorende raamkosten heeft gemaakt;
- de geraamde kosten € 2.523.810,- bedragen;
- de raad eerder € 350.000,- krediet beschikbaar heeft gesteld ter voorbereiden van de
realisatie van een MFA in Vierlingsbeek en voor dit krediet dekking is gevonden;
- van dit krediet € 25.000,- reeds is aangewend voor het eerder genoemde
schetsontwerp en raming en daarmee € 325.000,- krediet beschikbaar is waar reeds
dekking voor is gevonden;
- Vierlingsbeek per september 2022 niet langer zal beschikken over een
gemeenschapsvoorziening met een grote zaal;
- hierdoor een urgent probleem ontstaat voor veel verenigingen;
- de dorpsraad heeft aangegeven voor een structurele instandhoudingsbijdrage zelf
dekking te zullen vinden;
- het draagvlak voor het realiseren van een MFA op de locatie van de Laurentiuskerk
binnen het dorp Vierlingsbeek veel draagvlak is;
gelet op de Gemeentewet;
BESLUIT:
de beslispunten 1, 2 en 3 van het besluit luidende:
1. nog geen besluit te nemen op het subsidieverzoek van aanvrager Dorpsraad
Vierlingsbeek en aanvrager te verzoeken om op andere manieren dan via een
structurele instandhoudingsbijdrage van de gemeente te komen tot een structureel
sluitende exploitatiebegroting;
2. voorwaarden 1a, b1, b2, c, g, h uit het raadsbesluit ‘Bepalen koers MFA
Vierlingsbeek, d.d. 1 april 2021’ (voorlopig) te handhaven;
3. voorwaarden 1d, e, f, i uit het raadsbesluit ‘Bepalen koers MFA Vierlingsbeek, d.d. 1
april 2021’ te laten vervallen.
te wijzigen in:
1. aan de raad van de gemeente Land van Cuijk ter definitieve besluitvorming voor te
stellen een krediet van € 2.198.810,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van
een MFA op de locatie van de Laurentiuskerk te Vierlingsbeek;
2. de resterende € 325.000,- uit het eerder beschikbaar gestelde krediet van
€ 350.000,- hiervoor te bestemmen.
Aldus vastgesteld enz.
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