
































































































a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

mrt-17

x

apr-17

x

apr-17

x

jul-17

jul-17 x

okt-17 x

sep-18

x

Collegebesluit aanbesteding uitvoeringspartner voor 

Diverse overleggen met stakeholders in plangebied 

(grondeigenaren, wijkraad, direct omwonenden). Er 

is niet met alle stakeholders overeenstemming 

bereikt over het definitief ontwerp;

1. Organisatie

Notariële akte van levering gronden 

ruilovereenkomst en verkoopovereenkomst; 

Collegebesluit definitief ontwerp en raadsvoorstel 

aanwenden bestemmingsreserve bodemsanering.

Collegebesluit ontwikkelkader Weert-West;

2. Projectresultaat

Project- of 

bestuursopdracht

Openbaar gebied van hoogwaardige kwaliteit als verbindend 

element in het landschapspark Weert-West.

3. Stand van zaken

12-05-2022

2022 Q2Periode

Datum

Classificatie Project

Suzanne Winters

Arnoud Berghuis

Peter Verdonschot

Niet van toepassing

c) Projectleider

d) Externe partners

Inrichting Landschapsplan Weert-West

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

2021 Q4

Interne of externe ontwikkeling Intern

Sluiten ruilovereenkomst gemeente -  Provisus  

inzake Lichtenberg en evenemententerrein aan de 

Kazernelaan;

Sluiten verkoopovereenkomst gemeente – Horne 

Quartier inzake complex Lichtenberg incl. 

Mariakapel, entreegebouw en opslagloods, De 

Helmonder en de Boostenzalen; 

Samenvatting -

Omschrijving besluit of mijlpaal

Raadsbesluit waarin krediet beschikbaar is gesteld 

voor de ontwikkeling van Weert-West en in het 

bijzonder de omgeving Lichtenberg. Raad heeft ook 

wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt tegen de 

verkoopovereenkomsten  die de gemeente wil 

sluiten met Provisus en Horne Quartier;

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

Voortgangsrapportage



nov-18
x

c) Doorkijk Tijdsindicatie

Q2-3 2022

Q4 2022

PvE vastgesteld 

d.d.

Raadsbesluit aanwenden bestemmingsreserve 

bodemsanering. 

3

b) Heden

Omschrijving werkzaamheden

Onderhoud en beheerplan opstellen

Brugverbinding realiseren

Bus-melding sanering.

N.v.t.

Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Geen status

Voor het gebied is een ontwikkelkader opgesteld. Dit biedt kaders 

waarbinnen de initiatieven van derden worden beoordeeld, maar biedt ook 

handvatten voor de uitwerking van de openbare ruimte. 

zie doorkijk

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Kleurcode

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

N.v.t.

7. Risicoparagraaf
Kans van optreden

Krediet vastgesteld 

d.d.

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Omschrijving risico's + beheersing

Er zijn op het project € 287.515,- aan kosten gemaakt. Daar tegenover 

staan gerealiseerde baten ter hoogte van € 381.600,-. Budget bedraagt nog 

€ 94.085,- .

Definitieve afronding van het project (aansluiting) kan indien duidelijk is 

wat de omliggende projecten (HQ/ Lichtenberg) gaan inhouden. 

Afstemming vindt plaats.

Middel

Planning 

vastgesteld d.d.

29 maart 2017

Kleurcode

5. Tijd

6. Geld

2

3

Het landschapspark is aangelegd en opgeleverd.

4. Kwaliteit

Kleurcode















a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

mrt-20
x

Interne of externe ontwikkeling Intern

Samenvatting

Omschrijving besluit of mijlpaal

Instemming met de projectopdracht en de 

startnotitie door B&W.

PvE aanbouw en renovatie is klaar. Aanbesteding heeft 

plaatsgevonden en werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond..

3. Stand van zaken

08-06-2022

2022 Q2Periode

Datum

Classificatie Project

Lizbeth Steinbach

Selma van Mensvoort

Lusan Korten-Kavelaars

Stichting Natuur- en Milieueducatie

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

c) Projectleider

d) Externe partners

2. Projectresultaat

Project- of 

bestuursopdracht

Het projectresultaat bestaat uit twee onderzoeken:

1. Het doen van een onderzoek dat resulteert in een voorstel 

voor het maken van een gezonde financiële exploitatie voor 

het NMC.

2. Het onderzoeken van de huisvestingsbehoefte van het 

NMC, waarbij gekeken wordt naar een effectiever gebruik 

van het bestaande gebouw en de wens tot uitbreiding.

Voortgangsrapportage

Natuur- en Milieucentrum

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

2021 Q2

1. Organisatie



c) Doorkijk Tijdsindicatie

-

Kleurcode

5. Tijd

6. Geld

2

3

17-05-2021: het onderoek naar een toekomstbestendige exploitatie inclusief aanbevelingen is 

afgerond. Het stuk is besproken met de portefeuillehouder. Er komt een "kwartiermaker" die 

belast is met het samenstellen van een groep werknemers met kwalificaties die voldoen aan 

de behoefte, passend binnen de bestaande beschikbare middelen. De taken van de 

werknemers zijn er op gericht om in- en externe contacten te intensiveren en uit te breiden. 

Uitbreiding ook in financieel opzicht, denk aan bedrijven binden die tevens sponsoren. Het 

intensiveren van de contacten is gericht op de samenwerking tussen gemeente en NMC met 

een heldere taak- en rolverdeling. Dit alles met als doel de verschillende ambitieniveaus te 

behalen. 

Er is een bouwteam opgericht met daarin vertegenwoordiging van NMC, gebruikers NMC, 

architect, bouwadviesbureau en gemeentelijke projectleider. Het programma van eisen voor 

de uitbreiding en de renovatie is afgestemd binnen het bouwteam. Op basis van dit PvE 

worden momenteel prijsopgaven opgevraagd. Het proces is een onderhandse aanbesteding 

waarvoor het college akkoord heeft gegeven om af te wijken van het inkoop- en 

aanbestedingsbeleid. Gelijktijdig zijn de vergunningen aangevraagd. wanneer de vergunning 

vlot verleend wordt dan kan er nog voor de bouwvakvakantie worden gestart met de 

werkzaamheden. Er wordt gestreefd naar oplevering eind 2021.                                                                                                         

05-11-2021: De offertes zijn allemaal binnen. De markt is geconfronteerd met enorme 

prijsstijgingen. Hierdoor wordt het bouwkrediet met 8% overschreden. Het college is hiervan 

op de hoogte gebracht en heeft de raad hierover middels een addendum op de 

tussenrapportage geïnformeerd. Tijdens de uitwerking van het definitief ontwerp is integraal 

gekeken naar de verduurzamingsmaatregelen. Vanuit technische adviesrapporten is afgezien 

van dakisolatie en ingezet op warmtepomp en ventilatie. Deze aanpassingen worden vanuit 

beschikbare verduurzamingsmiddelen gerealiseerd. De voortgang van de bouw loopt mogelijk 

vertraging op als gevolg van interne besluitvorming rondom verduurzaming en 

kredietoverschrijding. Streven staat nog altijd om dit jaar de bouw op te leveren.                  

29-06-2022: Buitenkant bouw is gereed. Werkzaamheden aan binnenkant hebben 

vertraging opgelopen als gevolg van leveringsproblemen. Deze worden naar 

verwachting in Q3 afgerond waarna definitieve oplevering kan plaatsvinden. 

Verbouwing is binnen budget gebleven, er worden geen meer- en minderwerken 

meer verwacht. Na de oplevering zal definitief financieel overzicht inclusief 

eindrapportage worden opgemaakt. Het NMC kan de accommodatie al wel inzetten 

voor reguliere activiteiten.                                                                                                                       

4. Kwaliteit

Kleurcode

Kleurcode

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

PvE vastgesteld 

d.d.

Op basis van het programma van eisen is een raming van de bouwkosten 

opgemaakt. Deze raming is de basis voor de kredietaanvraag.

Vanwege de coronacrisis heeft het traject enige vertraging opgelopen. 

Wanneer de raad besloten heeft om het krediet toe te kennen dan kan de 

werkgroep aan de slag met de bepaling van het definitief ontwerp. In 2021 

zal gestart worden met de werkzaamheden.

29-06-2022. De marktontwikkeling rondom beschikbaarheid en 

prijzen van materialen en beschikbaarheid personeel hebben 

vertraging veroorzaakt. Momenteel bevinden de werkzaamheden 

zich in een afrondende fase. 

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

N.v.t.

Planning 

vastgesteld d.d.
N.v.t.

3

b) Heden

Omschrijving werkzaamheden

-



Omschrijving risico's + beheersing

De raad heeft een krediet toegekend van € 480.500,-. Dit is inclusief de 

kosten gemaakt in het raamkrediet. De markt heeft een enorme 

prijsstijging laten zien waardoor een overschrijding van € 34.000 op het 

originele krediet wordt verwacht. Middels een addendum op de 2e 

tussenrapportage heeft de raad hiermee ingestemd.

29-06-2022: werkzaamheden zijn binnen beschikbare krediet 

afgerond.

7. Risicoparagraaf
Kans van optreden

Krediet vastgesteld 

d.d. N.v.t.

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

N.v.t.

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Geen status

N.v.t.





a) Voorafgaand Datum

R
a
a
d

B
&

W

nov-17 x

jul-18
x

apr-18
x

sep-18

apr-19 x

jul-19 x

jan-20

mei-20 x

sep-20 x

mei-21 x

feb-22 x

apr-22
x

Interne of externe ontwikkeling Intern

Voorbereidingskrediet voor Open Club Weert-Noord 

Verenigd!

Projectopdracht Open Club Weert-Noord Verenigd!

Samenvatting -

Omschrijving besluit of mijlpaal

Vaststelling gemeentebegroting 2018

collegebesluit DJ-644628

3. Stand van zaken

10-06-2022

2022 Q2Periode

Datum

Classificatie Project

Martijn van den Heuvel

Hans Jansen

Vacant

De 13 deelnemers van Open Club Weert-Noord Verenigd! 

georganiseerd in een kerngroep en brede groep.

a) Bestuurlijk opdrachtgever

b) Ambtelijk opdrachtgever

c) Projectleider

d) Externe partners

Project- of 

bestuursopdracht

instemming Open Club do-herinrichtingsplan

Toekomstbestendig sportpark Boshoven, voor huidige en 

mogelijk nieuwe gebruikers.

Voortgangsrapportage

Open Club Weert-Noord Verenigd!

Bestemd voor

Status

Vorige rapportage

Openbaar

College B&W

2021 Q4

1. Organisatie

2. Projectresultaat

renovatievelden MJOP/Opwaardering sportacc.

prioriteit herinrichtingsplan begroting 2021

Sprekersplein (beeldvormend)

brief B&W over kaders beoogde accommodatieverbouwing 

COVS

raadsbesluit DJ-652593

prioriteit kadernota 2022

startfase herinrichtingsplan sportpark Boshoven



c) Doorkijk Tijdsindicatie

Q3 2022

Q4 2022

5. Tijd

2

Op 6 april 2022 is er een bestuurlijk overleg geweest tussen wethouder Geelen en 

de kerngroep Open Park Weert over de voortgang, communicatie en participatie. 

Voornamelijk op de sporen communicatie en participatie schuurt het en hebben 

beide partijen de behoefte aan betere afspraken. Een vervolgoverleg hierover moet 

nog plaatsvinden.

Op 5 april 2022 heeft het college van B&W aan COVS een brief gestuurd over de 

kaders waarbinnen een eventuele accommodatieverbouwing / -uitbreiding moet 

plaatsvinden. Dit naar aanleiding van vragen die hierover door COVS zijn gesteld. 

COSV is niet gecharmeerd van de inhoud van deze brief en heeft op 23 mei een 

brief teruggestuurd met daarin veel vragen en opmerkingen. Deze brief is 

aanleiding voor een gesprek op relatieniveau alvorens op inhoud met elkaar verder 

te praten.

De voortgang van de beoogde nieuwbouw van de clubaccommodatie van FC Oda is 

vertraagd. De reden voor deze vertraging is de discussie over de financiële 

vertaling. Tevens zijn de gesprekken over de beoogde samenwerking tussen FC Oda 

en SV Laar nog niet afgerond. Het tot stand komen van deze samenwerking kan een 

belangrijke invloed hebben op het programma van eisen en de 

investeringsbegroting.

De erfpachtovereenkomsten met COVS en PDV Postduif lopen af. Een besluit over 

verlenging/beëindiging van deze overeenkomsten dient binnen afzienbare tijd te 

worden genomen. 

De werving van een (nieuwe) projectleider voor de herinrichting van het sportpark 

Boshoven is bijna afgerond. Twee belangrijke taken van de projectleider voor de 

korte termijn zijn:

* afspraken maken over en vormgeven van communicatie en participatie;

* komen tot een definitief herinrichtingsplan inclusief planning voor het sportpark 

Boshoven waarbij de accommodatie- en huisvestingsvraagstukken op het sportpark 

worden betrokken.

4. Kwaliteit

Kleurcode

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Kleurcode

PvE vastgesteld 

d.d.
N.v.t.

Planning 

vastgesteld d.d.
N.v.t.

0

b) Heden

Omschrijving werkzaamheden

* Oppakken / continueren gesprekken met verenigingen over 

huisvesting, samenwerking, communicatie en participatie.

* Besluitvorming / standpuntbepaling over aflopende erfpachten 

COVS en Indians.

*Aanbesteding en start uitvoering 'startfase' herinrichting sportpark 

Boshoven.

* Vaststellen definitief herinrichtingsplan sportpark Boshoven door 

gemeenteraad i.c.m. besluitvorming over accommodatie- / 

huisvestingsvraagstukken van de diverse accommodaties en 

verenigingen op het sportpark.



15 November 2017 en 3 Juli 2018 en 3 juli 2019 en 9 februari 2022

Kleurcode

6. Geld

2

Krediet vastgesteld 

d.d.

Datum akkoord

8. Besluit Kennisnemen van deze voortgangsrapportage

Volgens planning wordt in het najaar 2022 (bij voorkeur nog vóór de 

begrotingsbehandeling) naar de raad gegaan met een definitief herinrichtingsplan 

voor het sportpark Boshoven. De herinrichting is voor een groot deel afhankelijk 

van de voortgang van divese deelprojecten zoals de renovatie en uitbreiding van 

de sporthal Boshoven, de nieuwbouw van FC Oda i.c.m. samenwerking tussen FC 

Oda en SV Laar, de wens van TC Boshoven om het tenniscomplex uit te breiden 

met padelbanen, etc. De voortgang van de verschillende deelprojecten is van 

invloed op het moment waarop het definief ontwerp kan worden afgerond en ter 

besluitvorming kan worden aangeboden.

Conform bestuursopdracht

Legenda 

kleurcodes

Geen status

Q3 2022: Technische uitwerking, contractvorming en aanbesteding 

herinrichtingsplan;

Q4 2022: gunning startfase realisatie (deel)herinrichtingsplan door 

aannemingsmaatschappij(en) (t/m Q1-2023).

Middel

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Eventuele 

toelichting en 

oplossingsrichting

Aandachtspunt

Negatieve afwijking

Omschrijving risico's + beheersing

Op 9 februari 2022 heeft de gemeenteraad besloten:

1. de vetgedrukte prioriteit uit de begroting 2022 "Open Club Boshoven (fase 

0)"van € 400.000,- beschikbaar te stellen en deze te wijzigen in:

a. een investeringsbudget van € 331.000,- voor de uitvoering van de startfase van 

de herinrichting van het openbaar gebied van het sportpark Boshoven.

b. een investeringsbudget van € 65.000,- ter uitvoering van de motie R&E.M.6 voor 

het aanpassen van het totale ontwerp herinrichtingsplan naar aanleiding van de 

actuele ontwikkelingen op het sportpark.

2. de vetgedrukte prioriteit uit de begroting 2020 "Open Club: 

revitalisering sportpark Boshoven - fase 2020" beschikbaar te stellen en deze te 

verhogen met € 49.178,- naar een investeringsbedrag van 

€ 190.878,- voor de renovatie van veld nr. 5.

3. Voor de jaarlijkse kosten van beheer en onderhoud en vervanging van 

verhardingen op het sportpark met ingang van 2023 een structureel budget van € 

17.000,- te stellen.

De ontwikkelingen met betrekking tot de samenvoeging van de voetbalvereniging 

FC Oda en FC Laar (en de daarbij horende veldconfiguratie) geven aanleiding om 

met de renovatie van veld 5 te wachten. De ontwikkelingen kunnen van invloed zijn 

op de te maken keuze voor natuurgras of kunstgras met mogelijk gevolgen voor de 

begroting.

7. Risicoparagraaf
Kans van optreden






















































































