10a.

Amendement
(Faciliteren onderzoek mogelijkheden in Vierlingsbeek)

De raad van de gemeente Boxmeer, in vergadering bijeen op 2 juli 2020;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 maart
2020 tot afwijzing van een krediet voor een haalbaarheidsonderzoek naar een
gemeenschapsvoorziening te Vierlingsbeek;
overwegende, dat
 de dorpsraad Vierlingsbeek via een ingestelde regiegroep sedert medio 2019 een
onderzoek heeft ingesteld naar het toekomstbestendig borgen van het rijke sociaal,
culturele en maatschappelijke leven in bij voorkeur één duurzame en toekomstbestendige gemeenschapsvoorziening voor Vierlingsbeek;
 aanleiding voor dit onderzoek met name het redelijk versnipperde “landschap” aan
voorzieningen is; zorgen omtrent de houdbaarheidsdatum- en de instandhouding (op
termijn) van een aantal (gedateerde) voorzieningen;
 de Laurentiuskerk te koop staat;
 zalencentrum Concordia mogelijk verkocht wordt en daarmee een andere
bestemming kan krijgen;
 voor renovatie en uitbreiding van de Joffershof een investering van € 350.000,-- is
voorzien;
 de verbouwing van de Joffershof concurrentie oplevert voor zalencentrum Concordia;
 binnen de gemeenschap Vierlingsbeek sterk getwijfeld wordt of de Joffershof na de
beoogde verbouwing voldoende faciliteiten biedt als volwaardige
gemeenschapsvoorziening;
 Gryphus een “status aparte” heeft en recentelijk is verbouwd;
 het bestuur van SKOV aangeeft dat basisschool Laurentiushof niet binnen 20 jaar aan
vervanging toe is;
 er draagvlak voor een haalbaarheidsonderzoek bestaat bij alle partijen, betrokken bij
het verenigingsleven van Vierlingsbeek en Groeningen;
 het thans gewenst is om meer concreet aan de slag te gaan en het wenselijk is om de
dorpsraad/regiegroep meer professioneel te ondersteunen om te komen tot een
haalbaarheidsonderzoek naar bij voorkeur en op termijn één (gefaseerde)
toekomstbestendige gemeenschapsvoorziening in Vierlingsbeek.
gelet op de Gemeentewet;
BESLUIT:
het conceptbesluit te wijzigen als volgt:
1. de dorpsraad Vierlingsbeek/regiegroep een krediet beschikbaar te stellen van
€ 36.000,- (inclusief btw) ten behoeve van een haalbaarheidsonderzoek naar een
toekomstbestendige gemeenschapsvoorziening, al dan niet met jeugdvoorziening op
termijn, in Vierlingsbeek/Groeningen;
2. de kosten van het onderzoek te dekken uit de post reserve sociaal domein;
3. de dorpsraad Vierlingsbeek/regiegroep de volgende kaders mee te geven voor het
onderzoek;
a. de voorziening moet realistisch, haalbaar, maakbaar en betaalbaar zijn in de zin
van oprichting en exploitatie;
b. integratie/koppeling van basisschool, kindcentrum en peuterspeelzaal zijn op dit
moment niet aan de orde en zijn derhalve geen voorwaarde in het onderzoek;
c. ook verbouw/nieuwbouw van Joffershof dient meegenomen te worden in het
onderzoek;

d. de uitkomsten van het onderzoek leveren op voorhand geen extra verplichtingen
op voor de gemeente Boxmeer;
e. de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek dienen uiterlijk november 2020 te
worden opgeleverd;
4. de voorgenomen verbouwing van de Joffershof aan te houden tot de uitkomst van het
haalbaarheidsonderzoek.
Aldus vastgesteld enz.
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