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Afdeling : Ruimte & Economie Raadsvoorstel: 
DJ-1912242  

Naam opsteller voorstel : Marian Arts  
M.Arts@weert.nl  / 0495-575221  

Zaaknummer: 
1912197 

Portefeuillehouder : drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk  
 

 
Onderwerp 
 
Tweede Samenwerkingsagenda Versterken centra, kernen en wijken gemeente Weert. 
 
Voorstel 
 
1. Van de 'Tweede Samenwerkingsagenda Versterken centra, kernen en wijken gemeente 
Weert' kennis te nemen.  
2. Een krediet van € 74.360,- beschikbaar te stellen ten gunste van de grondexploitatie 
Laarveld fase 4.  
3. Een krediet van € 30.780,- beschikbaar te stellen ten gunste van de grondexploitatie 
J.W. Frisolaan.  
4. Een krediet van € 124.860,- beschikbaar te stellen ten gunste van de grondexploitatie 
Zevensprong.  
5. Geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlage 3 bij de Samenwerkingsagenda 
op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open 
overheid voor een periode van 10 jaar. 
 
Inleiding 
 
Op 14 april 2020 is het kader Kwaliteit in Limburgse centra (KLC) gepubliceerd. Het kader 
heeft ‘wonen’ als centraal verbindend thema. Er is speciale aandacht voor de doorstroming 
op de woningmarkt waarbij zoveel mogelijk de samenhang met andere ambities uit het 
collegeprogramma 2019-2023 van de provincie Limburg gezocht is. Het kader richt zich op 
de uitvoering en op doorstroming en het bouwen voor doelgroepen (sociale 
huurwoningen), waarbij bijdragen alleen kunnen worden verstrekt voor (tekorten op) 
gemeentelijke grondexploitaties.  
 
De gemeenteraad heeft op 2 juni 2021 kennis genomen van de (eerste) 
Samenwerkingsagenda en middelen beschikbaar gesteld voor drie woningbouwprojecten 
(11 hofjeswoningen Waagmeesterhof Beekpoort-Noord, 25 sociale huurwoningen Haam 
Laarveld fase 3 en 30 sociale huurwoningen Beemdenstraat 38). In het project 
Beemdenstraat 38 worden bij nader inzien 24 sociale huurwoningen gerealiseerd en om 
aan voldoende sociale huurwoningen te komen is het project 9 sociale huurwoningen plint 
Maria Wijngaard hieraan toegevoegd.  
 
Er is gebleken dat er nog middelen resteerden bij de provincie Limburg waardoor de 
mogelijkheid ontstond voor een 'Tweede Samenwerkingsagenda Versterken centra, kernen 
en wijken gemeente Weert' (hierna Tweede Samenwerkingsagenda).  
 
Relatie tot de strategische visie 
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Het voorstel speelt in op de waarden 'Goed wonen voor elke doelgroep, 'Iedereen doet 
mee' en 'Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit' uit de strategische visie 'Werken aan 
Weert 2030'.  
 
Beoogd effect 
 
'Meer inwoners wonen passend bij hun behoefte' en 'Meer woningen zijn 
toekomstbestendig (toegankelijk en duurzaam)'.  
 
Te meten als volgt: 
Aantal woningen, aantal inwoners en energielabel.  
 
Beoogd(e) doel(en)  
 
Doel is woningbouw te versnellen. 
 
Te meten als volgt: 
 
Meten periode tussen start project en oplevering woningen en woonrijpe situatie.  
 
Argumenten  
 
1. Er is een Tweede Samenwerkingsagenda met de provincie Limburg overeen gekomen. 
Op grond van het kader KLC is het overleg met de provincie aangegaan. Rekening 
houdend met de concreetheid van projecten is gefocust op 3 projecten met sociale 
huurwoningen met een gemeentelijke grondexploitatie, te weten 51 sociale huurwoningen 
Laarveld fase 4, 36 sociale huurwoningen J.W. Frisolaan en 67 sociale huurwoningen 
Zevensprong. De gemeente ontvangt bijdragen voor de tekorten op deze 
projecten/vergroening van de woonomgeving.  
  
Daarnaast is in de Tweede Samenwerkingsagenda melding gemaakt van opgaven zoals de  
inspanning gericht op realisatie huisvesting internationale werknemers en de huisvesting 
van statushouders. 
  
2. Er is een bijdrage toegekend voor de sociale huurwoningen in Laarveld fase 4. 
De bijdrage van de provincie bedraagt 50% van de onrendabele top op de grondexploitatie 
van de sociale huurwoningen. De middelen komen ten goede aan de grondexploitatie.  
 
3. en 4. De gemeente ontvangt een bijdrage in de kosten van het woonrijp maken van de 
projecten J.W. Frisolaan en Zevensprong. 
De bijdrage van de provincie bedraagt 50% van de kosten van het woonrijp maken. De 
middelen komen ten goede aan de grondexploitatie.  
 
5. De in bijlage 3 opgenomen informatie dient geheim te blijven. 
Reden is om de economische belangen van de gemeente Weert niet te schaden, nu er nog 
planologische procedures doorlopen dienen te worden en nog geen definitieve 
overeenkomsten zijn gesloten. Bijlage 3 van de samenwerkingsagenda bevat informatie 
die de onderhandelingen met betrokken partijen kan beïnvloeden. De vertrouwelijkheid 
van bijlage 3 wordt opnieuw beoordeeld bij beëindiging van de Tweede 
Samenwerkingsagenda en vindt uiterlijk na 10 jaar plaats. 
 
Kanttekeningen en risico’s  
 
Er dient een onomkeerbare situatie te zijn per 1 januari 2024. Het zou kunnen zijn dat we 
dit niet bij alle projecten halen vanwege de te doorlopen procedures.  
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Financiële gevolgen 
 
De gemeente ontvangt in totaal € 230.000,-.  
Ten gunste van de grondexploitatie van Laarveld fase 4 komt € 74.360,-.  
Ten gunste van de grondexploitatie van de J.W. Frisolaan komt € 30.780,-.  
Ten gunste van de grondexploitatie van de Zevensprong komt € 124.860,-.  
De bijdragen dienen door de provincie nog definitief beschikt te worden op basis van een 
subsidieaanvraag. 
 
Participatie 
 
Niet van toepassing.  
 
Communicatie 
 
Wonen Limburg is op de hoogte van het aangaan van een Tweede Samenwerkingsagenda.  
 
Planning  
 
Binnen 6 maanden na ondertekening van de Tweede Samenwerkingsagenda dient de 
subsidie aangevraagd te zijn. Vóór 1 januari 2024 dient er sprake te zijn van een 
onomkeerbare situatie.  
 
Evaluatie 
 
In december 2023 wordt een voortgangsrapportage gemaakt.  
 
Bijlage(n)  
 

• Tweede Samenwerkingsagenda KLC Weert incl. bijlage 1 
• Bijlage 2 bij Tweede Samenwerkingsagenda KLC Weert 

 
Geheim: 

• Bijlage 3 bij Tweede Samenwerkingsagenda KLC Weert 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
De secretaris, De burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
A.M.A. Vrijenhoek 

 
 
 
 
 
 
mr. R.J.H. Vlecken 

 



 
 

 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-1912242  
 
Advies raadscommissie  
 
- 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 januari 2022 
 
 
 besluit: 
 
1. Van de 'Tweede Samenwerkingsagenda Versterken centra, kernen en wijken gemeente 
Weert' kennis te nemen.  
2. Een krediet van € 74.360,- beschikbaar te stellen ten gunste van de grondexploitatie 
Laarveld fase 4.  
3. Een krediet van € 30.780,- beschikbaar te stellen ten gunste van de grondexploitatie 
J.W. Frisolaan.  
4. Een krediet van € 124.860,- beschikbaar te stellen ten gunste van de grondexploitatie 
Zevensprong.  
5. Geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlage 3 bij de Samenwerkingsagenda 
op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet openbaarheid 
van bestuur voor een periode van 10 jaar. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 februari 2022. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
mr. R.J.H. Vlecken 

 


