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Provinciale subsÍdie Regionaal Kennis- en ExpeÊisecentrum.

Voor¡tcl

1) Kennis te nemen van de inhoud van de brief van 31 januari 2018 aftomstig van de
Provincie Limburg aangaande het verlengen van de projectperiode.

2) Akkoord te gaan met het verlengen van de projectperiode en deze onderdeelte
laten uitmaken van de Realisatieovereenkomst KEC Weert, juni 2015.

3) De Coöperatie en de afzonderlijke leden van het Regionaal Kennis- en
Expertisecentru m te i nformeren m iddels bijgevoegde concept-brief.

4) Hen te verzoeken akkoord te gaan met de inhoud van deze concept-briefwaarna
deze brief integraal onderdeel zal uitmaken van de Realisatieovereenkomst KEC
Weert, juni 2015.

Inlciding
Op 25 maart 2015 heefr de raad ingestemd met een kredietvoorstel voor de realisatie van
het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum (RKEC). Daarop heeft uw college op 14 Juli
2015 besloten tot het aangaan van de Realisatíeovereenkomst KEC Weert. Onderdeel van
de financÍer¡ng van het RKEC en inrichting plangebled is een provinciale subsidie ter
hoogte van € 1.989.946,83. Voor deze subsidie was de projectduur vastgesteld op de
periode van 20 december 2013 tot 1 december 2016.

De voortgang van het RKEC heeft in voorbereiding een langer traject gekend dan
aanvankelijk was voorzien. Op 14 november 2OI7 heeft uw college besloten de Provincie
Limburg te verzoeken de projectperiode tot 1 mei 2020 te verlengen. Bij brief van 31
januari 2018 heefr de Provincie Limburg dit verzoek ingewílligd.

Van het subsidiebedrag ter hoogte van € 1.989.946,83 is € 1.286 .233,OO beschikbaar
gesteld aan de onderwijsinstellingen. Deze hebben zich via de realisatieovereenkomst
gecommitteerd aan de door de Provincie Limburg oorspronkelijk gestelde voorwaarden.
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Het is gewenst om partijen op de hoogte te brengen van de verlenging van de
projectperiode.

Beoogd effect/doel

Het doel is te komen tot de realisatie van het RKEC zoals in de oorspronkelijke
realisatieovereenkomst is overeengekomen.

Argumenten

De bouw van het RKEC komt tot stand op basis van de Realisatieovereenkomst KEC, juni
2015. Onderdeel van deze overeenkomst is dat partijen zich committeren aan de
voorwaarden welke de Provincie Limburg heeft gesteld bij verleende subsidie. Een van de
voorwaarden van de Provincie Limburg was dat het project een looptijd had van 20
december 2013 tot 1 december 2016. Nu deze projectperiode is verlengd is het
noodzakelijk om de bestaande overeenkomst hierop aan te vullen.

Kanttekeningen en risico's

n.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

De voorwaarden van de betreffende subsidie, gesteld door de Provincie Limburg, zijn
doorgelegd aan de bouwheer. Echter omdat subsidie is verleend aan de gemeente blijft de
gemeente verantwoordelijk voor besteding en afrekening aan de subsidieverlener.

Communicatie/participatie

Overleg gevoerd met

Intern:
Leon Heesen
Patricia Vos

Extern:
Stijn van Osta
Ellen Antonides -Spronck

Bijlagen:

J u rid isch sectorcontrol ler
Beleidsadviseur Financiën

Projectleider bouwheer Aloysi usstichti ng
Beleidsmedewerkster Wonen cluster Wonen & leefomgeving
Provincie Limburg

Subsidiebeschikking Provincie Limburg d.d. 11 maart 2014 ter hoogte van
€ 1.989.946,83 stimulering bouw en transitie Limburgse woningmarkt 2013-2015
Brief d.d. 3l januari 2018 afkomstig van de Provincie Limburg aangaande het
verlengen van de projectperiode.
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AANTEKENEN
Aan de leden van de Coöperatie Regionaal Kennis- en Expertisecentrum
Beatrixlaan 1

6006 AH Weert

weert, 08I'IAARI 2010

Onderwerp

Uw kenmerk
Ons kenmerk

Kennis- en expertisecentrum

LO78/4763L0

Geacht bestuur,

Op 23 juli 2015 hebben wij aan u doen toekomen een vijftal getekende exemplaren van
de Realisatieovereenkomst KEC weeft, juni 2015. In artikel 6 Financiën lid 2 is
aansluiting gevonden bij de door de Provincie Limburg verleende subsidie. Hierbij
informeren wij u over een wijziging van de projectperiode van deze verleende su-bsidie.

Bij besluit van 14 maart 2014 heeft de Provincie Limburg subsidie verleend voor het
Regionaal Kennis- en Expertisecentrum. In deze beschikking was de looptijd van het
project gesteld op de periode van 20 december 2013 tot 1 december 2016.
Stagnatie in de voorbereiding heeft tot gevolg dat het realiseren van het Kennis- en
Expeftisecentrum niet binnen de gestelde projectperiode zal zijn afgerond. Reden
waarom bij de Provincie Limburg om verlenging van de projectperiode is gevraagd.

Bij brief van 31 januari 2018 heeft de Provincie Limburg ingestemd met het verlengen
van de projectperiode tot 1 mei 2020. Het verzoek tot afrekening van
subsidievaststelling moet zijn ingediend vóór 1 november 2020.

Wilhelminasinget 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon; L40495 of (0495) 57 50 00 - E-mail:gemeente@weeft.nt
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



via artikel 6 Financiën, lid 2 heeft u zich gecommitteerd aan de aan de subsidie
verbonden voorwaarden. Reden waarom wij aanvullend op bijlage 6 van de
overeenkomst de beschikking van de Provincie Limburg van 3l januari 2018 willen
bijvoegen. Dit met de bepaling dat de afrekening zoveel eerder als mogelijk kan
plaatsvinden indien de bouw conform gestelde planning van de
aannemingsovereenkomst wordt gerea liseerd.

Wij verzoeken u deze brief voor akkoord te ondertekenen en aan ons te retourneren,
waarna deze integraal onderdeel zal uitmaken van de tussen partijen ondertekende
Realisatieovereenkomst KEC Weert, juni 2015.

Met vriendelijke groet,
Bu en wethoude fS,

G. Bri n A.A.M.M. Heijma
burgemeesterris

Bijlagen :

Brief d.d. 31 januari 2018 afkomstig van de Provincie Limburg aangaande het verlengen
van de projectperiode.

Voor akkoord:

Stichting Meerdenryeeft Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg

Onderwijsstichting De Wijnberg Mutsaersstichting

Graag bij ondertekening de naam, hoedanigheid en datum vermelden.
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Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Weert
De heer M. van Meijl

Postbus 950
6000 AZ WEERT

Cluster
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Bülage(n)

Bezoekadres:
Limburglaan 't0

NL-6229 GA Maastricht

SUB

201815792

Behandeld
Telefoon
Maastricht

C.A.A. Paas
+31 43 389 72 88

30 januari 2018
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Onderwerp
Projectduurverlenging voor het project Regionaal Kennis- en Expertisecentrum (KEC)Weert

Geachte heer Van Meijl,

ln onze beschikking van 11 maart 2014, kenmerk201411O914, hebben wij u in het kader van de
Algemene Subsídieverordening 2012Provincie Limburg en het Subsidiekader stimulering bouw en

transitie Limburgse woningmarkt 2013-2015 (2e Tranche) voor bovengenoemd project een subsidie
verleend van maximaal € 1 .989.946,83 voor de periode van 20 december 2013 tot 1 december 2016.

W'rjverzoeken u in alle contacten met ons over dit project het zaaknummer SAS-2014-00098 te
vermelden.

ln uw brief van 29 november 2016, ontvangen 30 november 2016, meldt u dat de uitvoering van het

project vertraging heeft opgelopen. Wij hebben u, bij brief van 17 januari 2O17, verzocht om aanvullende

informatie. Deze informatie hebben wij ontvangen op 21 november 2017. Tussentijds zijn wij steeds op

de hoogte gehouden van de voortgang.

De realisatie van het KEC Weert is een samenwerking tussen de Gemeente Weert en de coöperatie van

het KEC (zijnde de zorg- en onderwijspartners die van het KEC Weert gebruik zullen maken, te weten:

Meerderweert, Aloysius, Mutsaerts en de Wijnberg). ln 2015 hebben de gemeente en de coöperatie een

realisatieovereenkomst opgesteld.
ln de realisatieovereenkomst staat dat bovenstaande partijen in de coöperatie € 1.282.050,00 bijdragen

aan de realisatie van het KEC. De partijen konden echter niet aan deze afspraak voldoen. Hierdoor is de

uitvoering van het project gestagneerd.

ln eerste aanleg is gezocht naar mogelijkheden van financiering via banken. Echter de

onderwijsinstellingen waren niet allen bereid of in de mogelijkheid om tegenover deze financiering
garantstellingen af te geven.
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Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbu@prvlimburg.nl

Tel + 31 43 389 99 99
Fax + 31 43 361 80 99
www.limburg.nl
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provincie limburg

ln maart 2O17 is ambtelijk overleg gevoerd met de Provincie Limburg of garantstelling door de Provincie
kon worden afgegeven. Echter garantstelling door de Provincie was niet gewenst.

Ðoor de gemeente is toen de lijn uitgezet juridische nakoming te vorderen van de oorspronkelijk
aangegane realisatieovereenkomst. Financiering door de coöperatie is toch gelukt.
Omdat naar mate het verstrijken van de tijd sprake was van door te voeren prijsstijgingen, ten opzichte
van de oorspronkelijke prijs van inschrijving, is het plan opnieuw op financiële haalbaarheid
doorgerekend.
Op 18 september 2017 heeft de coöperatie schriftelijk bevestigd dat aan de gemaakte afspraken volledig
is voldaan en dat de financiering rond is. Dit is door het College van B &W bekrachtigd bij besluit van
19 september 2O17.

De inbreng van deze financiële middelen heeft geleid tot het kunnen aangaan van een
aanneemovereenkomst tot realisatie van de bouw van het regionaal Kennis- en Expertisecentrum.
Om bovenstaande reden verzoekt u ons de projectduur te verlengen tot 1 mei2O2O.

Conform artikel 4, vijfde lid van het Subsídiekader dient het project uiterlijk op 31 december 2O14 te zijn
afgerond. lndien aannemelijk werd gemaakt dat dit niet haalbaar was, diende het project uiterlijk
31 december 2O15 te zijn afgerond.
Ten tíjde van de subsidieverlening hebben wij onder toepassing van artikel 12, tweede lid van het
Subsidiekader (hardheidsclausule) ingestemd met een projectduur tot't december 2016 omdat het
vanwege de complexiteit van het project niet realistisch was een einddatum van 31 december 2O15 aan
te houden.

Onder toepassing van artikel 12, tweede lid van het Subsidiekader (hardheidsclausule) gaan wij akkoord
met een einddatum van het project op 1 mei 2020.
De vertraging is de gemeente niet geheel verwijtbaar. Zijwas níet verantwoordelijk voor het achterwege
blijven van de door partijen in te brengen eigen middelen ter hoogte van € 1.282.050,00.
De gemeente heeft juridische nakoming gevorderd van de oorspronkelijk aangegane
realisatieovereenkomst. Uiteindelijk heeft de coöperatie een onvoorwaardelijke financiering ter grootte
van ten minste € 1.282.050,00 weten aan te trekken.

Wij hebben uw verzoek ook getoetst aan de Beleidsregels verlenging uitvoeringstermijn gesubsidieerde
projecten.

De overschrijding van de in de subsidieverleningsbeschikking opgenomen looptijd is u niet geheel
verwijtbaar. Daarnaast zal met de uitvoering/afronding van het project op een later tijdstip het
oorspronkelijk beoogde provinciale beleidsdoel en het beoogde maatschappelijk effect van het project
deels nog worden bereikt. Hoewel het project door de vertraging geen bijdrage levert aan de beoogde
stimulering van de bouw in de crisisjaren, achten wij het project inhoudelijk waardevol. Het KEC wordt
een integrale voorziening waarbij ontschotting tussen onderwijs en ondersteuning van kinderen met een
ontwikkelings- enlof gedragsprobleem wordt gerealiseerd. Daarnaast draagt het project bij aan de
verbetering van de verkeersveiligheid, de kwaliteit van de voorzieningen en aan de sociale cohesie.

Wij zijn daarom van mening dat uw verzoek voldoet aan artikel 3 van deze beleidsregels en gaan akkoord
met het wijzigen van de einddatum naar 1 mei 2020.
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De resultaatsverplichtingen zoals opgenomen in de beschikking van 1'l maart 2014 zullen onverkort van

toepassing blijven. Wij merken echter wel op dat de ingezette lijn (in het projectplan) van het aangaan
van een samenwerkingsovereenkomst tussen de coöperatie regionaal Kennis- en Expertisecentrum en

Onderwijsgroep Buitengewoon op het allerlaatste moment is doorbroken. Dit betekent concreet dat het

gebouw zal worden gerealiseerd maar dat Onderwijsgroep Buitengewoon niet zal worden gehuisvest in

het op te richten regionaal Kennis- en Expertisecentrum. Het betreft een 20{al leerlingen. Afgezet tegen
het totaal aantal leerlingen betreft dit een omvang van ongeveer 60/o.

Dit betekent dat het verzoek tot afrekening van de subsidie (subsidievaststelling) bij Gedeputeerde Staten

moet zijn ingediend voor 1 november 2020.

Wijwijzen u erop dat deze termijnverlenging eenmalig is. Als u niet kunt voldoen aan de nieuw gestelde

termijn, zal dal leiden tot een verlaging/intrekking van de subsidie of een subsidievaststelling op nihil.

Heeft u nog vragen?
Bijvragen kunt u contact opnemen met bovengenoemd behandelend medewerker

Rechtsbescherming
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u

bez¡,taar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een
bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de

indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de

redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde
Staten van Limburg, Juridische Zaken en lnkoop, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA

Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op 'e-loket'.

Gedeputeerde Staten van Limburg 
^

voorzitter

secretaris
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