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GEMEENTE vyEERT

Onderwerp

Samenwerkingsagenda Kader Kwaliteit in Limburgse centra.

Voorstel

Met bijgaande brief aan de provincie Limburg in te stemmen

Inleiding

Uw college heeft op 29 oktober 2019 ingestemd met een brief aan de provincie Limburg,
waarin is aangegeven dat de gemeente Weeft wil komen tot een Samenwerkingsagenda.

Er heeft breed in de organisatie een inventarisatie plaats gevonden. Dit heeft geresulteerd
in een groslijst met een groot aantal projecten/opgaven in Weert, verdeeld over de
thema's Wonen, Leegstand, Voorzieningen, Sociaal Maatschappelijke opgaven, Kwaliteit
gebruik ruimte, Infrastructuur & Mobiliteit, Energie & Klimaat,
Toerisme/Vrijetijdseconomie, Archeologie, Kansen & Cross-overs en overige. Deze thema's
zijn gebaseerd op het KLC.

Er heeft enkele malen overleg met de provincie plaats gevonden. De provincie heeft
aangegeven dat Wonen het hoofdthema is in het Kader Kwaliteit in Limburgse Centra
(KLC) in de Samenwerkingsagenda en heeft de gemeente geadviseerd daarop te focussen.
Woningen voor doelgroepen en het creëren van doorstroming is het hoofddoel van de
provincie.

Inmiddels is het KLC definitief vastgesteld door de provincie. Bij de definitieve vaststelling
is een nader afwegingskader toegevoegd. Dit wordt nog uitgewerkt in een
subsidieregeling.

Het KLC is verdeeld in twee tranches. De eerste tranche omvat 600lo van het budget
(totaal € 25 mio), de tweede tranche omvat 4Oo/o vãtl het budget. De eerste tranche sluit
begin maart 2020, de tweede tranche sluit 1 december 2020. Verder dient uiterlijk 1
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januari 2023 met de uitvoering te zijn gestart. De doorlooptijd van elke tranche is

ongeveer een half jaar. Dan moet duidelijk zijn welke bijdrage de gemeente kan

verwachten. Cofinanciering van de gemeente van minimaal 50%o dient geborgd te zijn.

Opgaven waarvoor bilateraal afspraken kunnen worden gemaakt, zoals voor het
bomenplan van de provincie, hoeven niet opgenomen te worden in de agettda. Het is de

bedoeling dat er maximaal één agenda met de gemeente wordt gemaakt.

Beoogd effect/doel

Het doel is met de provincie afspraken te maken over bijdragen die de gemeente mag

verwachten voor opgaven in de gemeente.

Argumenten

1.1 Er zijn onderwerpen voor de Samenwerkingsagenda geînventariseerd'
In de bijlage is een rrotitie opgenomen met opgaven op het gebied van wonen. Deze

kunnen onderdeel worden van de Samenwerkingsagenda. Verder is het terugdringen van
leegstand in de binnenstad een item. Hier ligt nadrukkelijk een relatie met wonen,
vanwege de transformatie-opgave. Ook het stadspark is opgenomen, aangezien er nog
geen duidelijkheid is over de bijdrage van de provincie, zoals die eerder gevraagd is. Deze

kan vervallerr ilrdiell el bilateraal afspraken worden gemaakt'

Op de tweede tranche is in de notitie een voorschot genomen. Een aantal projecten is in
de fase van de visie-vorming en nog onvoldoende concreet.

Tot slot heeft de provincie gevraagd informatie toe te voegen met betrekking tot
wonlngbouw ln de dorpen, lruisvestirrg vart irttertrationale werknemers, het afstemmen van
de planvoorraarl op de behoefte, ruimte voor ruimte en de opvang van asielzoekers'

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Voor deze fase niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Het is de bedoeling dat de opgaven voor de eerste tranche de komende maanden verder
worden u itgewerkt tot een Sa menwerki n gsagenda.

Communicatie/ participatie

Tijdens een Bestuurlijk Overleg met de provincie op 20 februari 2O2O heeft de provincie
verzocht om een formele indiening. Hieraan wordt gevolg gegeven middels bijgaande brief
met bijlage.

Geadviseerd wordt dit voorstel op de TILS-lijst te plaatsen.

Overleg gevoerd met
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Intern

Wethouder Geelen, wethouder Gabriëls, wethouder Sterk, wethouder Van den Heuvel
Edwin Eggen
OCSW: coördinatie via Marianne van de Ven
R&E: coördinatie via Marian Arts
Projectbureau: Paul Verhappen, Monique Bessems

Extern

Provincie Limburg: Andy Dritty, Mathieu Spierts, Raymond Fasen

Bijlagen:

1. Brief aan provincie met bijlage
2. KLC
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