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Onderwerp
Voorbereidingskrediet voor Open Club Weert-Noord Verenigd!

Voorstel

1.
2.

Besluiten tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 25.000,voor de planontwikkeling Open Club.
Dit bedrag ten laste te brengen van het beschikbare raamkrediet.

Inleiding
Sinds 2015 werken de gebruikers van het sportpark Boshoven samen op drie sporen:
verbreding van het aanbod, afstemming bij (nieuwbouw van) accommodaties en
samenwerking bij het opwaarderen en herinrichten van het sportpark. In mei 2017 heeft
de Open Club Weert-Noord Verenigd haarvisie op het sportpark Boshoven en de
samenwerking vastgelegd in een rapport en ingediend bij de gemeente.
In de begroting 2018 is € 60.000,- opgenomen voor een projectleider die de opdracht
heeft om, samen met de initiatiefnemers, de visie verder uit te werken en voor de
begroting van 2019 de kosten van herinrichting in beeld te brengen. Een beperktdeelvan
het budget is bedoeld voor onderzoeken. In januari 2018 is de projectleider gestart en in
uw vergadering van 26 maart 2018 heeft u ingestemd met diens projectopdracht.
Op dit moment is de visie uitgewerkt in een herinrichtingsplan en hebben de gebruikers
een concept-samenwerkingsovereenkomst opgesteld, die zij binnenkort willen gaan

ondeftekenen.
Om te komen tot een goed ruimtelijk plan voor de herinrichting is gebruik gemaakt van
stedenbouwkundig advisering door Croonenburo5. Deze inzet is noodzakelijk in de
planvorming, maar is niet voorzien bij het beschikbaarstellen van het budget in de
begroting. Het budget is mede daardoor nagenoeg volledig benut, terwijl de planvorming
en de besluitvorming nog de nodige inzet vragen. Voorgesteld wordt om € 25.000,- ten
laste van het raamkrediet van € 100.000,- voor nieuwe initiatieven, beschikbaar te stellen
voor de projectleiding, stedenbouwkundige advisering en financiële uitwerking.
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Beoogd effect/doel
Voortzetten van de planvorming en voorbereiding van de besluitvorming over de plannen
van Open Club Weert Noorcl Verenigclt

Argumenten
Het is zeer gewenst om de huidige projectleiding voort te zetten, zodat continuiteit en
voortgang gewaarborgd zijn en aan de gemeenteraad een voorstel over de herinrichting
van het park kan worden voorgelegd.

Kanttekeningen en risico's
De voorbereidingskosten die ten laste van het raamkrediet worden gebracht, zullen
worden verdisconteerd in het krediet dat aan de gemeenteraad wordt gevraagd voor de
planuitvoering. Indien kredietvotering achterwege blijft, komt het bedrag ten laste van de
exploitatie.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Al besteed/verplichtingen
Extern projectleider

€ 17.000,-

Stecienbouwkundige advisei-iirg
Onderzoeken verkeer en natuur

€ 22.OOO,€ 9.000,-

Totaal besteed

€ 48.OOO,-

Nog benodigd (ramingen)

Projectleiding: (250 uur á € 50,-)
Steden bouwku ndige advisering
Onvoorzien

€ 12.500,€ 20.000,-

€

4.500,-

Totaal nog benodigd
Besteed plus benodigd
Begroting 2O18
Gevraagd voorbereidi n gskredlet

€ 37.OOO,€ 85.OOO,€ 60.000,€ 25.OOO'-

Uitvoering/evaluatie
Het herinrichtingsplan wordt uitgewerkt in een passende fasering, met de daarbij horende
financiën. Na het zomerreces wordt het plan op route gebracht voor besluitvorming door
het college en vaststelling door de gemeenteraad in de vergadering van november of
december. Uitvoering van de eerste fase kan dan in 2019 starten.
Commu

n

icatie/

pa

rticipatie

Met ingang van september zijn er informatiepleinen, als onderdeel van het
besluitvormingsproces. Het initiatief van de Open Club leent zich er bij uitstek voor om

hier door de initiatiefnemers gepresenteerd te worden, mogelijk in combinatie met een
informatiebijeen komst voor alle belangstellenden.

Overleg gevoerd met
Intern:
Jan Ploumcn, regisseur wijkgericht werken, afdeling OCSW;
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Patricia Vos, beleidsadviseur financiën, afdeling financiën;
Roel Deneer, beleidsadviseur, afdeling OCSW.
Extern
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