Boekel-Venhorst
Schriftelijke vraag van een lid van de Raad, 07-06-2022. (ex artikel 38 van het
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
van de gemeente Boekel)
ONDERWERP
Nieuwe toekomst voor Kerk Venhorst.
BETREFT
Memo d.d. 15 april 2019.
TOELICHTING
Geacht college van burgemeester en wethouders,
Middels een memo, d.d. 15 april 2019, heeft uw college een persbericht laten uitgaan
met als titel “Nieuwe toekomst voor kerk Venhorst”.
In dit betreffende memo verwijst uw college naar het initiatief van het
Parochiebestuur St Petrus waarin samen met burgemeester en wethouders besloten
is met het parochiebestuur op te trekken inzake plannen met betrekking tot de kerk,
pastorie, pastorietuin en park in Venhorst.
Na gesprekken met Stichting Leefbaar Venhorst, Klankbordgroep Kerkenvisie en
Werkgroep Onderhoud en Beheer parochietuin hebben parochiebestuur en college
gezamenlijk een persbericht uit laten gaan.
Aanleiding voor het persbericht was het plan van Venhorstenaar Van Duijnhoven om
kerkgebouw, pastorie en omliggende percelen over te nemen van de Sint-Petrus
parochie. Voor verdere details verwijs ik naar het betreffende memo d.d. 15 april
2019.
VRAAG/VRAGEN
1. Zijn de afspraken zoals verwoord in het memo nog steeds actueel?
2. Zo nee, wat is dan de gewijzigde status van het uitgevaardigd memo?
3. Wat zijn de precieze afspraken gemaakt met dhr Van Duijnhoven over het
onderhouden en in stand houden van de pastorietuin?
4. Maakt een financiële vergoeding ten gunste van dhr Van Duijnhoven
onderdeel uit van de gemaakte afspraken?
5. Indien er sprake is van een financiële vergoeding in welke vorm ( subsidie of
onkosten) is deze vergoeding dan toegekend?
6. Hoe groot/hoog is deze vergoeding dan?

7. Indien er daadwerkelijk sprake is van een financiële vergoeding aan dhr Van
Duijnhoven, onder welke condities en voorwaarden is deze vergoeding dan
toegekend?
8. Heeft de gemeente Boekel, bij monde van het college, andere en
verdergaande afspraken gemaakt betreffende het onderhoud en
instandhouding van de pastorietuin?
9. Heeft de gemeente Boekel afspraken gemaakt over wie verantwoordelijk is
voor het afvoeren en transporteren van snoei- en andersoortig groenafval?

De VVD Boekel-Venhorst wenst schriftelijke beantwoording.

Namens de VVD Boekel-Venhorst fractie,
Frans Dijcks

