Amendement
Financiële bijdrage voor hergebruik kerk Kakert

De raad van de Gemeente Landgraaf in vergadering bijeen d.d. 06-06-2019
Overwegende en constaterende dat:
• in de voorafgaande oordeelvormende raadsvergadering van 18 april en 16 mei
jongstleden uitvoerig en indringend gesproken is over het voorliggende onderwerp;
• bij die beraadslagingen door een substantieel deel van de raad ernstige bedenkingen
geplaatst zijn bij het voornemen 250 duizend euro beschikbaar te stellen aan het
bestuur van de NAK - met name ook omdat naar het oordeel van dit deel van de raad
de maatschappelijke functie van het gebouw (de functie als buurtcentrum voor diverse
activiteiten) onvoldoende gewicht is toegekend;
• voorafgaande aan de vergadering van vandaag belangrijke informatie is toegevoegd
aan de raadsstukken waardoor de raad beter in staat is een verantwoord besluit te
nemen.
Derhalve wordt voorgesteld het besluit geformuleerd in raadsvoorstel 21 als volgt te
amenderen:
Het voorgestelde besluit citerend:
Ten behoeve van de verbouwing van de kerk in de Kakert naar een multifunctioneel gebouw
met kerkfunctie een budget ad € 250.000 beschikbaar te stellen en te dekken uit de Reserve
Transformatie.
Het voorgestelde besluit te wijzigen in:
1. dat de ontvangen aanvullende schriftelijke informatie een onlosmakelijk onderdeel
uitmaakt van het raadsvoorstel 21;
2. ten behoeve van de verbouwing van de kerk in de Kakert naar een multifunctioneel
gebouw met kerkfunctie een budget ad € 250.000 beschikbaar te stellen en te dekken
uit de Reserve Transformatie. Onder de voorwaarde dat de NAK zich vanaf het moment
van ingebruikname van de kerk in de Kakert als eigenaar naar beste vermogen zal
inspannen en naar redelijkheid en billijkheid medewerking verleent dat het gebouw ook
door derden kan en mag worden gebruikt en het meest optimale multifunctionele
gebruik nastreeft;
3. aan het onder 2 beschikbaar gestelde budget, de voorwaarde te verbinden dat de NAK
zich vanaf het moment van ingebruikname van de kerk in de Kakert als eigenaar naar
beste vermogen zal inspannen en naar redelijkheid en billijkheid medewerking verleent
dat het gebouw ook door derden kan en mag worden gebruikt en het meest optimale
multifunctionele gebruik nastreeft.
en gaat over tot de orde van de dag.
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