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Onderwerp
Tussenverantwoording van het project Stedelijke Ontwikkeling gemeente Weert

Geacht college,

ln onze beschikking van 5 september 2017, kenmerk 2017161473, verzonden 15 september 2O17,

hebben wij u in het kader van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2O17 e.v. en artikel
4:23, derde lid, sub d van de Algemene wet bestuursrecht voor bovengenoemd project een subsidie
verleend van maximaal€ 3.075.000,00 voor de periode van 1 oktober 2016 tot en met 31 december
2019.
Wij verzoeken u in alle contacten met ons over dit project het zaaknummer SAS-2017-02276he
vermelden.

ln uw brief van 18 januari 2018, kenmerk DJ-30821, hebben wij van u de tussenverantwoording met
betrekking tot dit project over 2017 ontvangen.

Beoordeling
Met de verleende subsidie leveren we een bijdrage aan het realiseren van een deel van uw ambities,
zoals verwoord in uw visie op versterking van het stadshart Weert. Het is uw verantwoordelijkheid dat in
ieder geval de werkzaamheden/initiatieven, zoals omschreven in onze subsidiebeschikking, tijdig
gerealiseerd worden. Het is onze verantwoordelijkheid dat we in het kader van Stedelijke Ontwikkelingen
provinciale middelen beschikbaar stellen om ontwikkelingen die van belang zijn voor het versterken van

de economische en sociale structuur daadwerkelijk van de grond te krijgen. Daarbij past niet dat we
gereserveerde middelen als vanzelf sprekend beschikbaar houden, indien het realiseren van de beoogde
werkzaamheden/initiatieven niet meer conform planning verzekerd is. Kortom:wij wijzen u er nogmaals

op dat als niet alle resultaten conform de beschikking zijn gerealiseerd, wij het subsidiebedrag in

beginsel lager zullen vaststellen.
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Naar aanleiding van de ontvangen tussenverantwoording en de in de voortgangsoverleggen gewisselde

informatie vertrouwen we erop dat de meeste resultaten tijdig gerealiseerd zullen zijn. Bij een aantal

resultaten plaatsen we hieronder kanttekeningen:

1 Historie als leitmotief
b. renovatie / restauratie / herinrichting van het cultuurhistorisch museum Jacob van Horne

Op basis van de gewisselde informatie gaan we ervan uit dat - alhoewel er een verschuiving in de

planning heeft plaats gevonden - dit resultaat toch tijdig gerealiseerd zal worden. Aandachtspunt is het

tijdig starten en doorlopen van de aanbestedingsprocedure. Wij ontvangen graag een geactualiseerde

planning van u.

3 Klimaatbestendigeenveerkrachtigebinnenstad
a. realiseren van 900 m2 aan retentievoorzieningen (singel)

U heeft de visie- en besluitvorming over (waterretentie in)de singel uitgesteld tot na vorming van de

nieuwe coalitie. Op basis van de gewisselde informatie kunnen we niet uitsluiten dat (ccn deelvan) dit

resultaat mogelijk niet tijdig gerealiseerd zal worden. We dringen er bij u op aan in het bestuurlijk

voortgangsoverleg dit onderdeelconsequent te agenderen. Op basis daarvan zullen we in januari 2019

bezien tot welke consequenties dit zal leiden.

We bevestigen dat we met u hebben afgesproken om een bedrag van € 440.000,00 uit dit budget aan te

wenden ten behoeve van additionele investeringen met het Gevelfonds, dit om Bouwinvest te stimuleren

tot miljoeneninvesteringen in het Muntcomplex.
Ook hebben we kennis genomen van uw verzoek om later het budget met maximaal€ 440.000,00 aan te

vullen ten behoeve van het oorspronkelijke doel 'Retentievoorziening'. Een besluit daarover zullen wij op

basis van uw inhoudelijk voorstel te zijner tijd overwegen op voorwaarde dat alle andere resultaten

geheel zijn gerealiseerd, de provinciale middelen volledig zijn ingezet en voldoende provinciale middelen

voor Stedelijke Ontwikkeling beschikbaar zijn.

De volgende tussenverantwoording inclusief de bestuurlijke samenvatting verwachten wij van u uiterlijk

1 5 december 2O18.

Heeft u nog vragen?
Bij vragen over de inhoud van dit besluit kunt u onder vermelding van het zaaknummer

SAS-2017-02276 contact opnemen met de heer R.L.P. Cremers, telefoon +31 6 54 27 44 43,

e-mail rlp.cremers(ôprvlimburq.nl en over de procedure met mevrouw E.H.M.T. Rassin,

telefoon +31 43 389 72 73, e-mail ehmt.rassin@prvlimburq.nl.
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