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Onderwerp

Onderzoek herschikking voorzieningen Boshoven.

Voorstel

1. Kennis te nemen van het adviesrapport Herschikking maatschappelijke
voorzieningen Boshoven opgesteld door Spirato vereniging
gemeenschapsaccommodatie Limburg ontvangen dd.22-I1-2018.

2. Dit adviesrapportter kennisname aan te bieden aan de leden van de
gemeenteraad middels bijgevoegde conceptbrief.

3. Dit adviesrapport met raadsinformatiebrief ter kennisname aan te bieden aan alle
stakeholders.

Inleiding

In november 2015 heeft de raad de nota'Voorzieningenplannen Weert'vastgesteld met
het bijbehorende uitvoeringsprogramma (RAD-001 158). Deze nota wordt gebruikt als
meerjarig referentiekader voor de ontwikkeling van het voorzieningenaanbod in Weert.
Daarbij is het uitgangspunt het scenario'Burgerkracht'.

In het uitvoeringsprogramma staat de'Herschikking van vootzieningen (onderwijs en
sociaal-cultureel) in Boshoven'als actie benoemd. Met een raadsinformatiebrief van 7
november 2017 hebben we de leden van de raad geïnformeerd over de stand van zaken
van het'uitvoeringsprogramma voorzieningenplannen stedelijk gebied' . Aanvullend is met
de raadsinformatiebrief van 19 december 2017 specifiek informatie verstrekt over de
stand van zaken over een onderzoek naar de herschikking van voorzieningen in Boshoven.
Tevens is daarbij het vervolgproces beschreven.

Vanuit een projectopdracht zijn in eerste aanleg gesprekken gevoerd met
belanghebbenden. Daarna is Spirato betrokken om een vervolgonderzoek uit te voeren.
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Dit heeft geleid tot een eerste rapportage die aan de leden van de raad is verstrekt als

bijlage bij de raadsinformatiebrief van 19 december 2077.

Vanuit het voorstel van Spirato om een verdere dialoog aan te gaan is een tweede
opdracht aan Spirato verstrekt om het ingezette proces in 2018 voort te zetten.

Van de uitwerking van de verdere dialoog is door Spirato het rapport opgesteld
Herschikking maatschappelijke voorzieningen Boshoven. Dit rappoft heeft de gemeente in

definitieve versie ontvangen op 22 november 2018.

Beoogd effect/doel

Gemeenteraad en stakeholders informeren over de stand van zaken van het ondcrzoek
naar de herschikking van de voorzieningen op Boshoven opgesteld door Spirato.

Argumenten

2. Het is gewenst om de raad te informeren.
De gemeenteraad is in december 2077 geïnformeerd over de stand van zaken. Gedurende
het proces zijn politieke partijen en individuele raadsleden in 2018 ook benaderd door
stakeholders, onder andere op basis van een conceptrapport van Spirato. Het is wenselijk
om de raad ook kennis te laten nemen van het definitieve rapport van Spirato'

3. Het is gewenst om stakeholders te informeren.
Spirato is in het hele proces transparant geweest, onder ander door toezending van het
conceptrapport met vraag om feedback aan alle stakeholders. Geadviseerd wordt om dit
nu ook te doen door toezending van het definitieve rapport van Spirato en de

raadsinformatiebrief aan de stakeholders.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

N.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

Het rapport dient als basis om te komen tot voorbereiding van advisering aan de raad.

Communicatie/ participatie

Het adviesrapport Herschikking maatschappelijke voorzieningen Boshoven en de
raadsinformatiebrief wordt ook toegezonden aan alle stakeholders.
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Overleg gevoerd met

Intern

J. Westenberg (Teamleider Vastgoed)
Mat van Meijl (Beleidsadviseur OCSW)
Roel Deneer (Beleidsadviseur en coördinator OCSW)
Plonie van den Biggelaar (Communicatie)

Extern:

Kwintet
Wijkraad Boshoven
Driehoven
Heerschap Jumbo
Wonen Limburg
Opbouwwerk Punt welzijn
Margo Wijnberg Logopedie & Dyslexie
Don Bosco
Spirato

Bijlagen:

. Adviesrapport Herschikking maatschappelijke voorzieningen Boshoven

. Concept-raadsinformatiebrief.
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