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Onderwerp

Poort van Limburg.

Voorstel

In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief

Inleiding

In 2019 zijn er diverse ontwikkelingen geweest rondom het complex Poort van Limburg.
Het bedrijfsverzamelgebouw is verkocht aan Stichting Land van Horne, twee commerciële
ruimtes zijn verkocht en er is een raadsbesluit genomen over het vervolgtraject inzake
toekomstig beheer en exploitatie van het zalencentrum.
Rondom deze ontwikkelingen zijn diverse onverwachte zaken naar voren gekomen. In de
raadsinformatiebrief staan de ontwikkelingen opgesomd.

Beoogd effect/doel

De raad informeren over de ontwikkelingen en huidige stand van zaken betreffende het
complex Poort van Limburg.

Argumenten

Transparantie:
Over de verkoop van verschillende gebouwdelen en het traject rondom het beheer en de
exploitatie van het zalencomplex van de Poort van Limburg is de raad geïnformeerd, of is
de raad in positie gebracht om een besluit te nemen.
Echter, met name rondom de verkoop van het bedrijfsverzamelgebouw is het nodige
onvoorziene gebeurd. Op bestuurlijk niveau zijn afspraken gemaakt tussen gemeente en
Stichting Land van Horne. Deze afspraken zijn gemaakt binnen de bevoegdheid / het
mandaat van het college. Maar gezien de betrokkenheid van de raad bij de ontwikkelingen
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rondom het complex Poort van Limburg is het wenselijk om de raad een overzicht te
geven van de genomen beslissingen.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Hiervoor wordt verwezen naar de inhoud van de raadsinformatiebrief

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Communicatie/ participatie

De raad wordt middels bijgaande raadsinformatiebrief geÏnformeerd.

Overleg gevoerd met

Intern:

lack Westenberg, teamleider vastgoed
Bas Meijboom, vastgoedprofessional

Extern:

Henry Smeets, Stichting Land van Horne

Bijlagen:

Raadsi nformatiebrief .
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