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ONDERWERP
Beschikbaar stellen van een bijdrage van maximaal € 60.000,- voor afronding van
herstelwerkzaamheden aan de St. Martinuskerk.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Afgelopen jaar is herstelwerk uitgevoerd aan een deel van het muurwerk van de rijksmonumentale
St. Martinuskerk aan de Markt 8. Dit betrof het waar nodig inboeten van stenen en herstel van het
voegwerk. Een provinciale subsidie van € 164.642,- is hiervoor verleend. De corresponderende
gemeentelijke cofinanciering werd geleverd vanuit reguliere middelen (structurele jaarbijdrage t/m
2018 ad totaal € 55.000,-).
PROBLEEMSTELLING
Tijdens de werkzaamheden bleek de kwaliteit van het overige, nog niet gerestaureerde muurwerk
slechter dan voorzien. Deze situatie is zodanig dringend dat de restauratiearchitect hiervoor een
urgentieverklaring heeft afgegeven. Deze wordt onderschreven door het bisdom, de gemeentelijke
toezichthouder bij de werkzaamheden en de beleidsadviseur. De kosten van deze werkzaamheden
bedragen € 300.008,-.
De daken, toren en 1e fase muurwerk zijn nu in goede bouwtechnische staat. Herstel van dit deel
van het muurwerk is het laatste onderdeel om het monument weer bouwkundig in zijn geheel in
perfecte staat te brengen. Het voortbestaan van dit voor Weert zo kenmerkende monument is zo
tegen minimale onderhoudskosten gegarandeerd.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Tot 1 juni 2014 kan bij de provincie in het kader van een unieke, tijdelijke regeling 50% subsidie
worden aangevraagd. Dit betreft de ‘Nadere subsidieregels restauratie en stimulering
herbestemming monumenten’. Het bisdom heeft toegezegd 20% bij te dragen onder de
voorwaarde dat de gemeente eenzelfde bijdrage levert. De overige 10% financiert de Stichting
Martinus Monument uit eigen middelen.
Tijdens de begrotingsbehandeling op 6 november jl. heeft uw raad unaniem motie III.M.7
aangenomen. U droeg hiermee het college op in samenspraak met de stichting Martinus Monument
deze provinciale subsidie aan te vragen. Tevens werd opgedragen in het eerste kwartaal van 2014
de raad een voorstel voor te leggen om ongeveer € 60.000,- beschikbaar te stellen voor de
afronding van de restauratie. Voor u ligt het betreffende voorstel. De bijdrage van maximaal
€ 60.000,- voor de 2e fase herstelwerk aan de St. Martinuskerk verlenen onder voorwaarde van
een voorts sluitende financiering en ten laste brengen van de algemene reserve.
COMMUNICATIE
Met het oog op de urgentie is de subsidieaanvraag al ingediend bij de provincie. Uw raad had
immers al goedkeuring voor het plan gegeven bij de unanieme instemming met motie III.M.7. Het
bestuur van Stichting Martinus Monument wordt over uw besluit geïnformeerd, evenals het
kerkbestuur van de St. Martinusparochie en het bisdom.
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EVALUATIE
Voorwaarden bij de provinciale subsidie zijn het bijwonen van de bouwvergaderingen, regelmatige
inspectie van de uitvoering en goedkeuring van de eindverantwoording, net als bij de onlangs
afgeronde werkzaamheden.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
>
VOORSTEL COLLEGE
Beschikbaar stellen van een bijdrage van maximaal € 60.000,- voor afronding van
herstelwerkzaamheden aan de St. Martinuskerk onder voorwaarde van een voorts sluitende
financiering en ten laste brengen van de algemene reserve.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 januari 2014;

besluit:
een bijdrage van maximaal € 60.000,- beschikbaar te stellen voor afronding van
herstelwerkzaamheden aan de St. Martinuskerk onder voorwaarde van een voorts sluitende
financiering en ten laste van de algemene reserve brengen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 maart 2014.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

