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Voorstel

In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief over de voortgang van het
onderzoek naar de maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid.

Inleiding
In het aan de voorzieningenplannen gekoppelde uitvoeringsprogramma 2015-2016 is
aangegeven dat in deze periode een onderzoek wordt uitgevoerd naar de herverdeling van
de maatschappelijke voorzieningen in Weert-Zuid. Na het sluiten van een
intentieovereenkomst op 31 maart 2016, waarin het doel en de uitgangspunten van het
onderzoek zijn vastgelegd, is gestart met het onderzoek. Doordat de Participatiegroep Hart
van Moesel de benodigde informatie, die nodig is voor de uitwerking van de scenario's niet
boven tafel kreeg, hebben de initiatiefnemers gezamenlijk besloten extern advies in te
winnen. Dit heeft er toe geleid dat het proces vertraging heeft opgelopen.

Beoogd effect/doel
De raadsleden worden door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief geïnformeerd
over de wijziging van de planning.

Argumenten
In verband met complexiteit van het onderzoek en de zorgvuldigheid voor het proces is het
niet mogelijk om te voldoen aan de eerder met de raad afgesproken planning,

Voor drie overeengekomen scenario's wordt de (financiële) haalbaarheid onderzocht. De
resultaten hiervan zijn naar verwachting in december van dit jaar gereed. Vervolgens wordt
voor de haalbare scenario's het draagvlak in Weert-Zuid gepolst. De resultaten van het
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haalbaarheidsonderzoek en het draagvlak worden in het tweede kwartaal 2017 een via
eindrapportage aan de raad aangeboden.

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing

Communicatie/participatie
Het onderzoek wordt uitgevoerd door vier initiatiefnemers, te weten de Participatiegroep
Hart van Moesel, Wonen Limburg, Punt Welzijn en gemeente Weert.

Overleg gevoerd met
Intern:
Roel Deneer

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen
Geen
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GEMEENTE vyEERT

Aan de leden van de gemeenteraad
Wilhelminasingel 101
6001 GS WEERT

weerr, 22sEP.2016

Onderwerp Onderzoek maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid

Geachte raadsleden,

In het aan de voorzieningenplannen gekoppelde uitvoeringsprogramma 2015-2016 is de
opdracht voor een onderzoek naar de maatschappelijke voorzieningen in Weert-Zuid
beschreven. De resultaten van dit onderzoek zouden wij volgens planning in het derde
kwartaal van 2016 aan u voorleggen. Dit is niet haalbaar. In deze brief leest u waarom en
wanneer u geÏnformeerd wordt over de resultaten van het onderzoek.

Aangepaste planning
In afwijking van de planning wordt het onderzoek in het tweede kwartaal van 2Ot7
afgerond. Dit uitstel komt doordat de financiële en technische uitwerking van de
verschillende scenario's meer tijd kost dan vooraf was verwacht.

Resultaat en draagvlak
In een eindrapportage presenteren wij uw raad enkele scenario's voor de herschikking van
het aanbod aan maatschappelijke voorzieningen in Weert-Zuid. Daarnaast adviseren wij u
over een voorkeursscenario. Naar verwachting zijn in december van dit jaar de financiële
en technische haalbaarheid per scenario inzichtelijk. Vervolgens wordt het draagvlak van
de scenario's gepeild bij de inwoners van Weert-Zuid. De resultaten van de financiële en
technische haalbaarheid worden gezamenlijk met het draagvlak onder de inwoners
verwerkt in een eindrapportage. Deze rappotage wordt met een bijbehorend advies in het
tweede kwaftaal van 2Ot7 aan u aangeboden.

Het proces tot nu toe
In maart 2016 is de intent¡eovereenkomst tussen de initiatiefnemers, te weten
Participatiegroep Hart van Moesel, Wonen Limburg, Punt Welzijn en de gemeente Weert
gesloten. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt om gezamenlijk een onderzoek te
doen naar de herverdeling van de maatschappelijke voorzieningen in Weert-Zuid en zijn
de uitgangspunten voor dit onderzoek beschreven. De scenario's, waarvoor de
haalbaarheid onderzocht wordt, zijn benoemd door de initiatiefnemers.

De Participatiegroep Hart van Moesel is er in de afgelopen periode onvoldoende in
geslaagd om de benodigde informatie, die voor de uitwerking van de scenario's
noodzakelijk is, boven tafel te krijgen. Dit komt omdat mogelijke toekomstige inbreng van
de verenigingen onderzocht moet worden. Zonder de input vanuit de Participatiegroep
Hart van Moesel is het niet mogelijk om de haalbaarheid van de verschillende scenario's te
onderzoeken. De initiatiefnemers hebben daarom bepaald dat externe ondersteuning
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hiervoor onontbeerlijk is en dat extern advies wordt ingewonnen. Dit heeft er toe geleid
dat het proces vertraging heeft opgelopen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
en wethouders,

M.H.F. pen
gemeentesecretaris burge

Bijlage(n) Geen
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