Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 600
6460 AP Kerkrade

Kerkrade / 16.03.2017
Betreft: Artikel-38 vragen mbt stand van zaken “’t Patronaat-Bleijerheide”
Geacht College,
De afgelopen tijd horen en lezen we her en der zorgwekende berichten over het
gemeenschapshuis ’t Patronaat te Bleijerheide. De huidige exploitant stopt binnenkort met
zijn werkzaamheden aldaar en het bestuur zou ook (deels) zijn gestopt of zou gaan stoppen.
Deze geluiden baren Ons Kerkrade zorgen, m.n. daar het gaat om een gemeenschapshuis
dat juist als spil en/of vangnet in en voor de wijk Bleijerheide dient te fungeren. Ons Kerkrade
onderstreept dan ook het belang van de functie van het gemeenschapshuis voor de wijk
Bleijerheide.
Naar aanleiding van het voorgaande de volgende vragen:
-

Klopt het dat het (dagelijks-)bestuur van ’t Patronaat stopt of is gestopt met haar
werkzaamheden en er dus momenteel of op zeer korte termijn geen bestuur meer in
functie is en was de gemeente hiervan op de hoogte?
o Zo ja, wat heeft de gemeente Kerkrade ondernomen om deze situatie te
veranderen cq. te ondervangen?
o Zo nee, wat is dan waar in deze en wie vormen momenteel het (dagelijks-)
bestuur van ’t Patronaat?

-

Is ’t Patronaat momenteel nog volledig in dienst als gemeenschapshuis en hoe is
geborgd dat verenigingen/bewoners niet voor een gesloten deur staan?

-

Heeft de gemeente Kerkrade de afgelopen maanden/periode of op zeer korte
toekomstige termijn nieuwe afspraken gemaakt omtrent extra financiële middelen ter
beschikking te stellen aan het ’t Patronaat?
o Zo ja, wanneer en met wie zijn deze afspraken gemaakt, wat is de precieze
inhoud van deze afspraken en voor welk bedrag is de gemeente Kerkrade
bijgesprongen en/of gaat de gemeente nog bijspringen?

o Zo nee, wat is verder afgesproken met ’t Patronaat op financieel gebied, gelet
op de huidige situatie van het gemeenschapshuis?
-

-

Wat is, gelet op de huidige situatie mbt het ‘t Patronaat, de toekomstige ‘marsroute’
van de gemeente cq. het bestuur mbt dit gemeenschapshuis en het verdere
functioneren en behoud hiervan?

-

Verwacht de gemeente Kerkrade toekomstig nog ‘Lijken in de kast’ mbt dit dossier en
zo ja, welke zouden dit (kunnen) zijn en waar is dit op gebaseerd?

In positieve afwachting van uw reactie, verblijven wij met vriendelijke groet,

Harm Jacobs / Ons Kerkrade
John Roland / Ons Kerkrade

