1e Eijsden-Margraten
Hoev
Prs

E

(geanonimiseerd)

…Wm……

-

(geanonimiseerd)

gemeente
eijsdenmargraten

8J 20

Aan de leden van de Gemeenteraad Eijsden-Margraten

Bezoekadres:

Amerikaplein 1
6269 DA Margraten

Eijsden-Margraten:
_ Onderwerp:

16 juli 2021
Financiële problematiek gemeenschapshuis Cadier & Keer

Servicepunt:
Breusterhof 8

624sELtisden
Postadres:

Postbus10
6269 ZG Margraten

\ 14043
of:

+31 (0)43 458 8488

fex131(0)434588400

info@eijsden-margraten.nl

wwweijsden-margraten.nl
IBAN

BNG:

NLA6BNGHO285148680
BIC: BNGHNL2G

_ Geachte Raadsleden,

In september staat een voorstel geagendeerd m.b.t. het toekennen van een extra
subsidie van € 56.000 en verstrekking van een lening van € 250.000,00 aan

_ Stichting t Keerhoes. Dit i.v.m. een noodzakelijke renovatie en verduurzaming van het
gemeenschapshuis in Cadier en Keer. Een multifunctioneel gemeenschapshuis dat door
Vele verenigingen van Cadier en Keer wordt gebruikt

_ Door de geplande verbeteringen zal de accommodatie in de toekomst nog meer
mogelijkheden gaan bieden voor lokale verenigingen alsook voor de totale
gemeenschap.

_ De totale investeringskosten bedragen ca. € 296.254,07. Voor deze grootschalige

renovatie beschikt de stichting over te weinig middelen. De dekking voor deze kosten

worden gezocht in aanvragen bij gemeente en provincie en deels d.m.v. een lening.

Het verzoek van Stichting T Keerhoes
Het verzoek aan de gemeente is inmiddels in behandeling genomen en het raadsvoorstel

staat voor september 2021 geagendeerd. In dit raadsvoorstel wordt uw raad voorgesteld
in te stemmen met het verzoek van de Stichting om in aanmerking te komen voor een
financiële subsidie en een lening.
Verzoek om voorschot op extra subsidie

De Stichting heeft ons echter per mail en in gesprek met de Burgemeester gevraagd om
alvast in
subsidie
namelijk,
renovatie

ú
doiss

aanmerking te komen
van € 56.000,00. Dit
vooruitlopend op uw
maar heeft deze nu

voor een voorschot op de aangevraagde extra financiële
i.v.m. het kunnen betalen van facturen. De stichting is
besluit in september, al begonnen met de noodzakelijke
door gebrek aan middelen moeten stilleggen.

Het college is, gelet op de ontstane situatie, voornemens om dit voorschot te verlenen

mits u als raad daartegen geen bedenkingen heeft. Voor uw beeld en oordeelsvorming is
daarom hierna uiteengezet waarop het voorstel van extra subsidie is gebaseerd.
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Extra financiële subsidie

(Op grond van de vigerende beleidsregel Maatschappelijke accommodaties ontvangt

Gemeenschapshuis Cadier en Keer nog een bedrag van € 5.711,00 in de huidige cyclus
die afloopt in 2021.
In de huidige beleidsregel zijn geen bepalingen/voorwaarden opgenomen over een

voorschot op een 2 cyclus dan wel verlenen van een extra bijdrage.
Gelet op het bepaalde in artikel 64 (Hardheidsclausule) van de geldende Algemene

Subsidieverordening Welzijn wordt in het raadsvoorstel voorgesteld ten behoeve van

banholt

Gemeenschapshuis Cadier en Keer een extra subsidiebedrag beschikbaarte stellen van
€56.000,00 van de volgende cyclus.
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en
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Het voorstel is gebaseerd op het feit dat de gemeentelijke subsidie wordt ingezet bij de
aanvragen om subsidie voor deze projecten bij de Provincie Limburg. De Provincie

eckelrade

eijsden

hanteert het principe van de verdubbelaar.

gronsveld

De wettelijke grondslag om deze extra subsidie toe te kennen is het door u te nemen
raadsbesluit n september.
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Verzoek

aan

u als Raad

noorbeek

Op basis van de hiervoor beschreven en voorgestelde mogelijkheid tot het toekennen

oost maarland

van een extra subsidie is het College voornemens om komende week een voorschot te

verlenen ter hoogte van het subsidiebedrag 2021 (€ 5.711,00) en het bedrag van

rijckholt

€56.000 voor de komende cyclus.

scheulder

t

Daarom wordt de Raad verzocht voor het eind van deze week (uiterlijk vrijdag) aan te
geven of er eventuele bedenkingen zijn, waarna komende dinsdag het College tot nadere

geertruid

besluitvorming kan overgaan aangaande het voornoemde voornemen.
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Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
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