UPDATE MFA: (Pro forma) bezwaarschrift
De dorpsraad Vierlingsbeek heeft pro forma, bezwaar aangetekend tegen het raadsbesluit koers MFA
Vierlingsbeek, zoals dat is vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Boxmeer op 1 april
2021. Pro forma betekent in deze dat er gevraagd is om uitstel van maximaal 4 weken om het
bezwaar nader inhoudelijk te kunnen onderbouwen. De dorpsraad is op dit moment nog met diverse
toekomstige gebruikers en betrokkenen in gesprek en wíl deze gesprekken zorgvuldig afronden en
het resultaat hiervan aan de raad presenteren.
Het bezwaarschrift wordt op dit moment nog nader onderbouwd en zal binnen 4 weken op
https://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/ gepubliceerd worden.
Het uiteindelijke bezwaar zal in ieder geval gebaseerd zijn op de volgende kernpunten;
1. Als gemeente niet bij te willen dragen aan groot onderhoud en exploitatiekosten van een
gemeenschapsvoorziening;
2. De toezegging van een onderzoeksbudget naar toekomstige investeringslast en tegelijkertijd de
eis stellen dat alle verenigingen op voorhand akkoord moeten gaan met huurpenningen en
consumptieprijzen. Terwijl de hoogte van deze huurpenningen, mede afhankelijk is van deze
investeringslasten en gebaseerd is op een voorlopige werkbegroting;
3. Gewijzigd standpunt m.b.t. status aparte van JOC/Gryphus;
4. Naar de mening van de dorpsraad een onterechte voorwaarde t.a.v. obligatie-afspraken met
obligatiehouders.
Hoe gaat het nu (procedureel) verder?
Indien het Pro forma bezwaar (uitstel) door de gemeente ontvankelijk wordt verklaard, zal door de
dorpsraad binnen vier weken HET BEZWAARSCHRIFT ingediend worden.
Formeel krijgt men vervolgens de gelegenheid om het bezwaar ten overstaan van een onafhankelijke
commissie toe te lichten. Deze commissie verstrekt aansluitend een advies aan het college/raad.
De gemeenteraad kan vervolgens bij hun standpunt blijven (het geldende raadsbesluit) of het eerder
genomen besluit (op onderdelen) te heroverwegen. Heroverwegen dient vervolgens te leiden tot een
“aangepast” raadsbesluit, dat formeel door de raad vastgesteld moet worden. Is de dorpsraad het
met de gang van zaken nog steeds niet eens, dan kan men aansluitend nog naar de bestuursrechter
en uiteindelijk zelfs naar de Raad van State. Wij hopen echt dat naar aanleiding van het
bezwaarschrift het raadsbesluit wordt aangepast zodat we ‘eindelijk’ met de toekomstige gebruikers
van het nieuwe MFA aan de slag kunnen.
We willen zo graag in het dorp met elkaar aan de slag
Het liefste willen we natuurlijk op zeer korte termijn in samenwerking met een architect en alle
verenigingen in gesprek om de wensen en mogelijkheden op elkaar af te stemmen en uit te werken
in een voorlopige schets voor de MFA in/bij Laurentiuskerk. Of dit mogelijk is, zal afhankelijk zijn van
de reactie van de gemeenteraad.
Vierentwintig verenigingen/organisaties hebben inmiddels de intentieverklaring ondertekend,
waarmee men verklaart de ontwikkeling van een nieuw MFA te ondersteunen. Met dé enkele
organisaties die de nodige twijfels hebben om het ontwikkelen van een MFA te ondersteunen, blijven
we in gesprek om hopelijk samen tot een oplossing te komen.

Mocht uw vereniging/organisatie en/ of toekomstige gebruiker van de MFA (nog) niet door ons
benaderd zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit te melden. Wij nemen dan z.s.m. contact met u
op.
We werken samen verder aan een toekomstgericht MFA: DOOR en VOOR de inwoners!
Voor meer info zie: www.mfa-vierlingsbeek.nl
Dorpsraad Vierlingsbeek en kerngroep MFA (i.o.)
MFAvierlingsbeek@gmail.com

