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Onderzoeksopdracht voorzieningen Weert-Zu id

Voorstel

Te besluiten om bij te dragen aan de kosten voor het uitvoeren van een scenariostudie
met betrekking tot de herschikking van de maatschappelijke voorzieningenstructuur in
Weert-Zuid en hiervoor het budget voor burgerinitiatieven aanwenden voor een bedrag
van € 3.640,-.

Inleiding

In Weert-Zuid wordt een herschikking van het aanbod aan maatschappelijke
voorzieningen nagestreefd. Dit is een van de opdrachten uit het uitvoeringsprogramma
van de nota'Voorzieningenplannen Weeft'. Ter uitvoering van deze opdracht is een
projectgroep geformeerd. Hierin zitten de Participatiegroep Haft van Moesel, Wonen
Limburg, Punt Welzijn en Gemeente Weert. Er is tevens een stuurgroep waarin deze
partijen zitting nemen.

Er zijn 3 scenario's benoemd op basis waarvan de herschikking van het aanbod aan
maatschappelijke voorzieningen ingevuld zou kunnen worden. Deze scenario's, die door de
stuurgroep akkoord bevonden zijn, moeten op businesscaseniveau uitgewerkt worden. De
projectgroep heeft behoefte om hiervoor externe expertise in te huren. Twee organisaties
zijn benaderd voor het doen van een aanbieding. De laagste inschrijver kan de gevraagde
werkzaamheden uitvoeren voor € 9.530,-.
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Beoogd effect/doel

Het op businesscaseniveau uitwerken van 3 scenario's met betrekking tot de herschikking
van het aanbod van maatschappelijke voorzieningen in Weert-Zuid teneinde te komen tot
een toekomstbestendige voorzieningenstructuur die bijdraagt aan de leefbaarheid en
ontmoetingsmogelijkheden in het stadsdeel.

Argumenten

Inhuur van externe expeftise is nodig

Binnen de projectgroep is onvoldoende expertise aanwezig om de scenario's op
businesscaseniveau uit te werken.

Gemeente dient als projectpaftner een bijdrage te leveren in de kosten

De projectpartners hebben een intentieovereenkomst gesloten. Hierin is geregeld dat bij
de inhuur van externe expertise afspraken worden gemaakt over de kostenverdeling.
Bekeken is wat de projectpartners naar redelijkheid en billijkheid kunnen bijdragen. Over
de volgende bijdragen is overeenstemm¡ng bereikt.

- Punt Welzijn: € 1.000,-
- Participatiegroep: € L.250,-
- Wonen Limburg € 3.640,-
- Gemeente Weert: € 3.640,-
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Voorgesteld wordt om de gemeentelijke bijdrage uit het budget voor burgerinitiatieven te
bekostigen. We streven naar een intensivering van het contact tussen de wijk- en
dorpsraden en het gemeentebestuur. Het fonds is opgericht voor het ondersteunen van
wijkinitiatieven die komen van zowel wijk- en dorpsraden als de inwoners.

Het initiatief om te komen tot een herschikking van de voorzieningenstructuur in Weert-
Zuid is afkomstig van de participatiegroep Hart van Moesel (burgerinitiatief). De wijkraden
van Keent, Moesel en Graswinkel zijn aan de participatiegroep gelieerd.
Het samenwerkingsverband dat uit het burgerinitiatief is voortgekomen, is een goed
voorbeeld van een intensivering van contact tussen de wijk- en dorpsraden en het
gemeentebestuur. Een gemeentelijke financiële bijdrage uit het budget voor
burgerinitiatieven aan dit initiatief is daarmee passend.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

In het budget voor burgerinitiatieven is voor het jaar 2016 een bedrag van € 62.500,-
beschikbaar. Na aftrek van de bijdrage voor de uitwerking van de scenariostudie resteert
een bedrag van € 58.860,-.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing
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Gommunicatie/participatie

Niet van toepassing

Overleg gevoerd met

Intern:

Extern

Bijlagen

Susanne Eurli ngs, projectleider herschikking voorzieningen Weert-Zu id
Jan Ploumen, budgethouder budget voor burgerinitiatieven
Patricia Vos, financieel consulent

Participatiegroep Hart van Moesel
Wonen Limburg
Punt Welzijn
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