9c.

Amendement
(MFA Vierlingsbeek locatie Joffershof)

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
aangaande vervolgkoers MFA Vierlingsbeek;
overwegende, dat
- Vierlingsbeek recht heeft op een goed MFA en dat de Laurentiuskerk een zeer goede
locatie voor een MFA zou kunnen zijn;
- in 2015 reeds is geconstateerd dat een MFA in de kerk niet mogelijk was vanwege de
zeer hoge investering en een niet sluitend te krijgen exploitatie;
- ook nu, na alle bezuinigingen en inspanningen door de initiatiefgroep, nog steeds een
hoge investering is vereist voor een MFA in de Laurentiuskerk en dat wederom de
exploitatie niet sluitend is;
- een toekomstbestendig MFA voor de komende 20 jaar in Vierlingsbeek gewenst is;
- na de sluiting van Concordia in Vierlingsbeek geen grote feestzaal meer voorhanden
is;
- de stichting Laurentiushof de kerk heeft aangekocht om grotere evenementen te
kunnen organiseren;
- nu een besluit moet worden genomen om verdere verdeeldheid over dit onderwerp in
Vierlingsbeek te voorkomen;
- de financiële bijdragen voor een goed MFA in Vierlingsbeek in verhouding moeten
staan tot wat we in de andere kernen van de gemeente Boxmeer hebben gedaan;
- de raad € 350.000,- krediet beschikbaar heeft gesteld ter voorbereiding van de
realisatie van een MFA in Vierlingsbeek;
- voor dit krediet reeds dekking is binnen de begroting;
- van dit krediet inmiddels € 25.000,- is aangewend voor de voorbereiding en daarmee
nog € 325.000,- resterend 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 maximaal € 1.000.000,- beschikbaar te stellen, na
overlegging van plannen, voor het realiseren van een MFA in het Joffershof te
Vierlingsbeek;
2. de resterende € 325.000,- uit het eerder beschikbaar gestelde krediet van
€ 350.000,- ter beschikking te stellen aan de stichting Laurentiushof voor het
realiseren van een toegangs- en toiletruimte ten behoeve van de feestzaal in de
voormalige kerk te Vierlingsbeek, mits de beschikbaarheid van de feestzaal in
Concordia definitief komt te vervallen;

3. wanneer de stichting Laurentiushof hier geen gebruik van wenst te maken het
resterende bedrag van € 325.000,- toe te voegen aan het krediet van € 1.000.000,zodat bij het realiseren van het MFA in het Joffershof deze kan worden uitgebreid met
een grote zaal.
Aldus vastgesteld enz.
Ingediend door de fracties CDA en Team Lokaal:
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