Commissie 29 juni 2017
Agendapunt

2

Voorstel tot besluitvorming over het definitieve plan van de
vestiging van MFA Knillus in de kerk in Vortum-Mullem en
het verzoek van de werkgroep MFA Knillus tot votering en
beschikbaar stellen van de gemeentelijke bijdrage ad.
€ 350.000,-

Document (RIS)

2017-R-75 en RIS 2017-B-21

Doel

Voorbereiden besluitvorming door de raad.

Procesinformatie

De agendacommissie hoopt dat een aparte oordeelsvormende
vergadering over dit onderwerp niet noodzakelijk zal zijn.
Tenzij ter vergadering anders wordt beslist kan derhalve direct
beoordeeld worden of al een oordeel/mening van de fractie kan
worden gegeven op basis waarvan en hoe de besluitvorming naar
de raad kan worden gebracht.

 Beeldvormend
 Oordeelsvormend

Voorbereiding

Technische vragen ter voorbereiding op de behandeling in de
commissievergadering dienen uiterlijk 7 juni om 12.00 uur
schriftelijk bij de griffie te worden ingediend. Beantwoording zal
dan volgen uiterlijk 21 juni 2017 om 12.00 uur.
Eventuele beleidsinhoudelijke vragen kunnen ter vergadering nog
worden ingebracht.

Toelichting

In de raadsvergadering van 20 oktober 2016 is besloten het
benodigde krediet voor de bijdrage aan een MFA Vortum-Mullem
te verhogen naar maximaal € 350.000,- en, in afwachting van de
nadere uitwerking van de plannen, de autorisatie aan de hand van
een nader voorstel tot votering van het (restant)krediet medio
2017 te bespreken.
De uitgewerkte plannen zijn inmiddels aangereikt en de
werkgroep MFA Knillus verzoekt nu om met deze uitwerking in te
stemmen en het benodigde bedrag van € 350.000,- vrij te geven.

Bijzonderheden
Resultaat eerder
overleg of inspraak
Portefeuillehouder Bij de behandeling van dit agendapunt is wethouder Hendriks
uitgenodigd.
Bijbehorende
stukken

1. Raadsvoorstel d.d. 16 mei 2017
2. Raadsbesluit (concept)
3. Sheets (1-9 en 12-14) Aanvraag plan & bijdrage MFA Knillus in
Vortum-Mullem
4. Sheets (10 en 11) Aanvraag plan & bijdrage MFA Knillus in
Vortum-Mullem*
5. RIS 2016-486: Raadsbesluit 20 oktober 2016 betreffende
uitbreiding krediet realisatie MFA Vortum-Mullem
* Dit document is voor de leden van de raad en de burgerraadsleden
raadpleegbaar op het besloten RIS (2017-B-21)

