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6000 AZ WEERT

Weert, 28 juni 2019

Onderwerp : Antwoordbericht vragen over Herinrichtingsplan sportpark Boshoven

Beste leden van de commissie Samenleving en Inwoners,

ln de vergadering van de raadscommissie Samenleving en lnwoners van l-8 junijl. zijn bij de
behandeling van het agendapunt Herinrichtingsplan sportpark Boshoven drie vragen
gesteld. ln dit bericht ontvangt u de antwoorden op deze drie vragen.

Vraag 1: Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot de HangOut?
De HangOut is onderdeel van de Open Club Weert Noord Verenigd I Zij participeren actief in
deze samenwerking. Punt Welzijn onderzoekt de mogelijkheden tot verplaatsing.
Momenteel is nog geen zicht op een alternatieve locatie.

Vraag 2: Wat is het financiële risico van de SPUK-regeling?
Het financiële risico van de SPUK-regeling is dat een gedeelte van het ingediende BTW
bedrag niet toegekend wordt door de subsidieverlener. De kans is klein dat de maximale
omvang van het risico optreedt (maximaal 17,5% van €300.800,-) . Het beschikbare
landelijke subsidiebudget is niet toereikend voor alle aanvragen van de gemeenten. Het ¡s

nog niet bekend hoe de subsidieverlener hiermee omgaat en naar verwachting ontvangt de
gemeente in het najaar hier meer informatie over.

Vraag 3: Kunnen de onder punt 4 van het raadsvoorstel genoemde investeringsbudgetten
voor de jaren 2020 tlm2o23 als vetgedrukte prioriteit worden opgenomen in de
prioriteitenlijst van de begroting2O2O-2O23 en hoe wordt de raad verder in het traject
betrokken?
De prioriteiten voor het herinrichtingsplan fase 2, 3 en 4 voor de begrotingsja ren 2O2It/m
2023 kunnen meegenomen worden als vetgedrukte prioriteiten bij beslispunt 4.
De prioriteit voor het vernieuwen van veld 5 en 6 in begrotingsjaar 2O2O blijft volgens het
voorstel bij beslispunt 4 een zachte prioriteit omdat dit conform het MJIP sportparken is
opgenomen.
Het College wilde raad op de volgende wijze betrekken bij de totstandkoming van het
herinrichtingspla n.
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Bij zachte prioriteiten (conform het voorstel) wordt de raadscommissie Samenlevíng en

lnwoners per fase (¡n Q2) geïnformeerd over de stand van zaken van het Definitief Ontwerp
(DO). Het advies van de raadscommissie wordt dan meegenomen in de besluitvorming over

het DO door het College.

Bij vetgedrukte prioriteiten (n.a.v. de vraag) wordt de raadscommissie tussentijds
geïnformeerd en legt het College het Definitief Ontwerp per fase ter besluitvorming voor
aan de gemeenteraad.
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