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Onderwerp

Tweede voortga n gsra ppo rta ge prog ra m ma sted elijke ontwikkel i n g

Voorstel

Met de tweede voortgangsrapportage van het programma stedelijke ontwikkeling in te
stemmen.

Inleiding

De provincie Limburg heeft bij schrijven d.d. 15 september 2Ot7 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
vooftgangsrapportage wordt overlegd, waarin per resultaatdoelstelling de inhoudelijke en
financirële 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
voortgangsrappoftage mee te nemen.

Beoogd effect/doel

Het doel is te voldoen aan de voorwaarden in de subsidiebeschikking en de voortgang te
monitoren.
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In de rappoftage wordt lnzlcht gegeven ln de stand van zaken.
In de voortgangsrapportage wordt gedetailleerd ingegaan op de voottgang van de
projecten. Het geeft daarmee een beeld van de stand van zaken. In de rapportage wordt
tevens ingegaan op de gevraagde aanpassingcn in de subsidiebeschikking. Verder wordt
het stadspark als nieuw project aangekondigd. De gemeente wil graag met de provincie in

overleg over su bsid iemogelijkheden.

Kanttekeningen cn risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Geen

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

De voortgangsrapportage geeft inzicht in de voortgang van het programma voor de
versterking van het stadshart,

Com mu n icatie/ partici patie

De voortgangsrapportage wordt formeel per brief aangeboden aan Gedeputeerde Staten
van Limburg. De provincie is informeel reeds op de hoogte gesteld. Met de provincie vindt
frequent ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats. Er bestaat eenmalig de mogelijkheid om
termijnen te verlengen. Daarom is voorzichtigheidshalve in een aantal gevallen een ruime
termijn opgenomen, in geval van tegenvallers.

Geadviseerd wordt dit advies op de TILS-lijst te plaatsen

Overleg gevoerd met

Intern:

Wethouder Wendy van Eijk
Financiën: Mathijs Vestjens

Extern:

Provincie Limburg: Rob Cremers

Bijlagen:

1. Voortgangsrapportage
2. Brief aan de provincie Limburg
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