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ONDERWERP

Complex Poort van Limburg

ADVIES

Instemmen met de biJgevoegde brief aan het college van Gedeputeerde Staten inzake de
loor de provincie Limburg verstrekte subsidie ten behoeve van de realisatie van het
Complex Poort van Limburg.

TOELICHTING

Kanttekeninoen:

Relatie met vorio voorstel:
Provincie Limburg heeft op 15 december 2009 een subsidie van maxima al € 2,7 miljoen
aan gemeente Weert toegekend ten behoeve van de realisatie van het Complex poórt van
Limburg' Deze subsidie is bedoeld ats maatregel ter bestrijding van de kredietcrisis c4.
vastgoedcrisis en meer specifiek ter stimulering van de wérkgãlegenheid.

Aloemeen:
Op verzoek van de raa.d wordt rnomenteel intern ondezocht in hoeverre er mogelijkheden
zijn om tot vervreemding van onderdelen van het Complex Poort van Limburg õuei tegaan. Door middel van-de bijgevoegde brief wordt aan het college van Gedepì.rteerde
Staten melding gemaakt van het mogelijke voornemen tot vervreemden van onderdelen
van het Complex PooÉ van Limburg.

Aroumenten:
Omdat de bouw van het Complex Pooft van Limburg sinds december 2009 een feit is, is er
aan de subsidiedoelstellingen voldaan.
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Behandeling uiterlijk in cotlege van$met ZOtZ

Totaal âantal paglna's 2 aanpassing bnief.
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Bestuurlijk is het college reeds gepolst over haar standpunt ten aanzien van vervreemding
van onderdelen van nãt complei. De reacl.ie lag in de lijn van de constatering, dat met de

start van de bouw van het complex aan de subsidiedoelstellingen is voldaan.

JURIDISCHE GEVOLGEN (O.A. FATALE TER']IIJNEN/HANDHAVING)

Niet van tocPassing.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Niet van toepassing.

COM M U NICATIE/ PARTTCI PATIE

Voor wie is dit advies van-belang?:
* Organisaties/Instelli ngen
Nadere specificatie: het college van Gedeputeerde staten van Limburg.

Geaclviseerd wordt de vol gende commu nicatie-i nst¡umenten te gebruiken ¡

* brief.

Geadviseerd wordt de voloende participatie-inStrumenten te oebrulken¡
ei. niet van toepassing.

OVERLEG GEVOERD I4ET

Intern:
regiegroep Complex Poort van Limburg.

Extern:
ambtelijke afstemming tussen gemeente Weeft en Provlncle Llmburg.

BI¡LAGEN

9penbaar:
Niet van toepassing

Niet-openbaar:
Niet van toepassing


