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GEMEENTE vtlEERT

Onderwerp

Herijking subsidie stedelijke ontwikkeling Weert.

Voorstel

Van de beschikking herijking subsidie stedelijke ontwikkeling Weert kennis te nemen

Inleiding

De provincie Limburg heeft bij schrijven d.d. 15 september 2OL7 een subsidie toegekend
van € 3,075 miljoen voor de stedelijke ontwikkeling van Weert. De subsidie is gebaseerd
op het plan voor de versterking van het stadshart.

Een van de voorwaarden in de subsidiebeschikking is dat jaarlijks in december een
vooltgangsrappoftage wordt overlegd, waarin per resultaatdoelstelling de inhoudelijke en
financiële stand van zaken wordt weergegeven.

Uw college heeft op 16 januari 2018 ingestemd met de eerste voortgangsrapportage.

Uw college heeft op 9 oktober 2018 ingestemd met een brief aan de provincie waarin
verzocht wordt om op een aantal onderdelen van het programma aanpassingen in de
subsidiebeschikking door te voeren, het betreft met name termijnverlengingen. De
provincie heeft bij schrijven d.d. 26 november 2018 verzocht deze onderdelen in de
voortgangsrapportage mee te nemen.

Uw college heeft op 29 januari 2019 ingestemd met de tweede voortgangsrapportage
stedelijke ontwikkeling van de gemeente Weert. In deze rapportage is termijnverlenging
voor een aantal projecten gevraagd.

Op 2 juni 2019 hebben we een herijkte beschikking van de provincie ontvangen. Deze is
als bijlage toegevoegd.
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Beoogd effect/doel

Het doel is te voldoen aan de voorwaarden in de subsidiebeschikking en de voortgang te
monitoren, zodat de toegekende middelen ook definitief worden toegekend.

Argumenten
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In het oorspronkelijke plan was, overeenkomstig de voorwaarden, uitgegaan van een

onomkeerbare situatie van de deelprojecten per 31 december 2018. Dat wil zeggen dat de
projecten in opdracht moesten zijn gegeven. Daarnaast diende het gehele programma
(alle projecten) per 31 december 2019 gerealiseerd te zijn. Dit was voor een aantal
projecten niet haalbaar.

In de herijkte beschikking is vastgelegd dat de realisatie van het programma uiterlijk 1 juli
2021 dient te zijn afgerond. Dit is overeerrkornstiq lret verzoek van de gemeente.
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Er is een extra bijdrage toegekend van € 30.000,- voor cle aanleg van twee Tiny forests,
een in Moesel en een in Leuken. Deze bijdrage was informeel eerderal toegekend. De
provincie heeft de formele subsidiebeschikking gekoppeld aan het programma stedelijke
ontwikkeling.

1.3 Via de subsidiebeschikking is voor een aantal projecten al vastgelegd dat aan
resu ltaa tverpl ichti n g i s vol da a n.
In de bijlage bij de subsidiebeschikking wordt het programma samengevat, waarbij is

vastgelegd dat op onderstaande onderdelen is voldaan.
. Verbeelding van de historie: kiosk.
¡ Evenementen: aan resultaatverplichtingen is voldaan (in 2017 en 2018 jaarlijks

minimaal 10 evenementen met meer dan 5,000 bezoekers).
. Herinrichting Bassin: aan resultaatverplichting is voldaan (herinrichting in 2017

afgerond).
r Verbetering fietsenstallingen: aan resultaatverplichting is voldaan (417

stallingsplaatsen en 5 e-laadpalen in november 2018 afgerond).
. Verbetering parkeergarages: aan resultaatverplichting is voldaan (twee garages

zijn in 2Ot7 opgeknapt en in 2018 zijn zes garages voorzien van fijnstoffilters).
. Herbestemming gemeentelijk vastgoed: herhuisvesting RICK en verplaatsing

archiefbewaarplaats, leeszaal en kantoren zijn gerealiseerd'

Voor deze projecten hoeft geen inhoudelijke verantwoording meer plaats te vinden

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Er is een subsidie van € 3,075 miljoen toegekend. De gemeente heeft een voorschot van
€ 1,5 miljoen ontvangen.

Verdere bevoorschotting kan op verzoek van de gemeente plaats vinden indien de

voortgangsrappoftage dit rechtvaardigt. Dit wordt eind dit jaar beoordeeld'

De extra bijdrage van € 30.000,- wordt verwerkt in de Tweede financiële rapportage van
20t9.
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Frequent vindt overleg plaats met de afdeling Financiën en de accountant ter
voorbereiding van de accountantsverklaring. De mappenstructuur wordt digitaal
opgebouwd en de benodigde stukken worden daarin opgeborgen.

Duurzaamheid

Diverse duuzaamheidsmaatregelen maken deel uit van het programma, zoals vergroening
en ontstening.

Uitvoering/evaluatie

Aan het einde van 2019 wordt de derde voortgangsrapportage opgesteld

Comm u n icat¡e/ pa rt¡cipatie

Geadviseerd wordt dit voorstel op de TILS-lijst te plaatsen

Overleg gevoerd met

Intern:

Wethouder Gabriels en wethouder Van Eijk
R&E: Werner Mentens
Projecten : Paul Verhappen
OCSW: Marianne van de Ven
OG: Dirk Franssen, Maurice Smeets, Peter Claassen
Financiën: Edward Salman en Mathijs Vestjens
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Brief provincie Limbu rg

Pagi na 3




