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GEMEENTE vVEERT

Onderwerp

Derde voortga ngsra pportage prog ram ma stedel ij ke ontwi kkel i ng.

Voorstel

Met de derde voortgangsrapportage programma stedelijke ontwikkeling in te stemmen

Inleiding

De provincie Limburg heeft bij schrijven d.d. 15 september 2017 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. Bij schrijven d.d. 28 mei 2019 heeft de
provincie de bijdrage verhoogd naar € 3,105 miljoen. De aanvullende bijdrage van
€30.000,- is bestemd voor extra groen in de woonwijken (Tiny Forests).

Een van de voorwaarden in de subsidiebeschikking is dat jaarlijks in december een
voortgangsrapportage wordt overlegd, waarin per resultaatdoelstelling de inhoudelijke en
financiële stand van zaken wordt weergegeven. Dit gebeurt jaarlijks middels een excel
bestand. De voorliggende rapportage is uitgebreider.

Uw college heeft op 16 januari 2018 ingestemd met de eerste voortgangsrapportage.
Uw college heeft op 29 januari 2019 ingestemd met de tweede voortgangsrapportage

Beoogd effect/doel

Het doel is te voldoen aan de voorwaarden in de subsidiebeschikking en de voortgang te
monitoren.

Argumenten

1.1 In de rapportage wordt inzicht gegeven in de stand van zaken.
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In de voortgangsrapportage wordt gedetailleerd ingegaan op de voortgang van de
projecten. Het geeft daarmee een beeld van de stand van zaken. Aan het einde van de
rapportage wordt nog specifiek irrgegaalr up de verkoop en transformatie van de

verdiepingen van het Muntcomplex en op het stadpark.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De gemeente heeft van de provincie € 1,5 mio, bevoorschot gekregen. Gevraagd wordt
om een aanvullende bevoorschotting van € 0,5 mio.

Duurzaamheid

Nlet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

De voortgangsrappoftage geeft inzicht in de voottgang van het programma voor de

versterking van het stadshaft.

Communicatie/participatie

De voortgangsrappoftage wordt formeel per brief aangeboden aan Gedeputeerde Staten
van Limburg. De provincie is informeel reeds op de hoogte gesteld. Met de provincie vindt
frequent ambtellJk en bestuurlijk overleg plaats.

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