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Kader Kwaliteit in Limburgse centra

Voorstel

Met bijgaande brief aan de provincie Limburg, waarin verzocht wordt te komen tot een
samenwerkingsagenda, in te stemmen.

Inleiding

In vervolg op het programma Stedelijke Ontwikkeling van de provincie Limburg, waarvoor
met de gemeente Weert een convenant is aangegaan, heeft het college van Gedeputeerde
Staten van Limburg een concept kader Kwaliteit in Limburgse centra vastgesteld. Dit
kader dient nog door Provinciale Staten te worden vastgesteld. Dit gebeurt volgens
planning op 15 november 2019. Er kan dus nog een aanpassing plaats vinden. De richting
die met dit kader wordt geschetst is wel duidelijk. Het kader is breder dan alleen de
(binnen)stad, en met'wonen' als centraal verbindend thema. Dit thema kan breed
uitgelegd worden.

Het doel van dit kader richt zich op het versterken van de kwaliteit van centra in de
Limburgse gemeenten waarbij ruimtelijke fysieke opgaven binnen een context van andere,
nauw samenhangende opgaven (zoals bijvoorbeeld opgaven in het sociale domein of met
betrekking tot duurzaamheid) worden bekeken.

Investeren in de woon-, werk-, verblijf- en leefomgeving in Limburgse centra vraagt om
een integra le benaderin g va nuit verschillende beleidsterreinen. Per
thema/aandachtsgebieden zijn er een aantal accenten opgenomen die vanuit dit kader van
belang zijn voor het verbeteren van die kwaliteit.

Er is speciale aandacht voor de doorstroming op de woningmarkt waarbij zoveel mogelijk
de samenhang met andere amb¡ties uit het collegeprogramma 2OL9-2023 gezocht wordt.
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De komende periode worden er ambtelijke verkennende gesprekken met gemeenten
gevoerd over de inhoud van het kader Kwaliteit in Limburgse centra en mogelijke kansen
die dit voor gemeenten biedt. Gemeenten worden hiervoor benaderd. Met Weert is cleze

afspraa k inmiddels gemaakt.

Beoogd effect/doel

Het doel van dit voorstel is een eerste stap te doen om te komen tot een

samenwerkingsagenda met de provincie Limburg.

Argumentan

1.1 Op basis van het kader Kwaliteit in Limburgse centra kunnen gemeenten een

samenwerkingsagenda met de provincie aangaan.
De onderwerpen in de samenwerkingsagenda worden nog bepaald. De agenda wordt
breed ingestoken en heeft betrekking op het fysieke, economische en sociale domein. De

herinrichting van het stadspark is een van de projecten die hieronder geschaard kan
worden en waarvoor, vooruitlopend op de samenwerkingsagenda, een subsidieaanvraag
bij de provincie is ingediend. Samenwerking met de provincie is al vorm gegeven in het
proces om te komen tot een visie voor de aanpak van de portiekflats in Weert-Zuid (Keent
en Moesel). De provincie is een van de partners in dit traject.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Over de samenwerkingsagenda zal de komende perlode overleg met de provincie plaats

vinden.

Com mu n icatie/ participatie

De provincie wordt per brief verzocht om het overleg om te komen tot een

samenwerkingsagenda op te staften.
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