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Afdeling : R&E - Algemeen  
Raadsvoorstel: 

DJ-1302947  

Naam opsteller voorstel : 
Marcel Timmermans  
(0495)575248 

Zaaknummer: 
1302911 

Portefeuillehouder : T.E.C. (Tessa) Geelen Msc. 
Agendapunt: 

18 

 
Onderwerp 
 
Inzet Stichting Streetwise. 
 
Voorstel 
 

1. Met herlabeling van beschikbaar gestelde middelen binnen projecten in het 
programma Stedelijke Ontwikkeling ten behoeve van de inzet van Streetwise in 
2021 in te stemmen. 

2. Met het overhevelen van het beschikbare bedrag voor 2021, zijnde € 33.750,- 
(prioriteit Begroting 2021) naar 2022 in te stemmen. 

  
 
 
Inleiding 
 
Tijdens de raadsvergadering van 18 december 2019 heeft de gemeenteraad positief 
besloten over de inzet van Stichting Streetwise vanaf januari 2020. 
  
In 2020 werd gebruik gemaakt van de het programma stedelijke ontwikkeling. Als gevolg 
van de nieuwe bestuursperiode, heeft de provincie een nieuw kader bepaald waaraan een 
aanvraag voor cofinanciering moet voldoen. Aanvullende middelen voor Streetwise kunnen 
niet voor financiering in aanmerking komen op basis van het nieuwe kader Kwaliteit in 
Limburgse Centra.   
 
In de begroting 2021 is de continuering van Streetwise voor de periode 2021 en 2022 via 
de prioriteiten vastgelegd. Hierbij is aangegeven dat cofinanciering van de provincie nog 
moet worden geregeld. 
 
Beoogd effect/doel 
 
Continuering van de werkzaamheden door Stichting Streetwise. Dit én komend jaar zijn en 
worden cruciaal voor de binnenstad. Door ondernemers naar de binnenstad te halen wordt 
de leegstand aangepakt en zal de beleving toenemen.   
  
 
Argumenten  
 
1.1 Doelstellingen en behaalde resultaten 
In 2020 is Stichting Streetwise aan de slag gegaan met onderstaande doelstellingen: 
 

1. Vestigingsklimaat voor ondernemerschap verbeteren; hoe maken we 
Weertcentrum aantrekkelijker voor (nieuw) ondernemerschap? 
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2. Nieuwe vestigers (zowel starters als bestaande ondernemers) aantrekken en 
begeleiden waarmee leegstaand vastgoed in de binnenstad structureel wordt 
ingevuld. 

3. Stimuleringsregeling opzetten als positieve prikkel voor nieuwe vestigers. 
 
Dit heeft in 2020 geresulteerd in onderstaande resultaten: 
 

 Er zijn 7 vestigingen geopend. 
 In totaal zijn er 52 kandidaten in beeld gekomen waarvan er nog 14 doorlopen 

naar 2021. Van deze 14 zullen er 3 hun zaak openen in Q1. 
 Samen met de BIZ-V is een stimuleringsregeling opgezet waarvan nog €31.000,- 

in kas is. Indien noodzakelijk zal dit budget worden aangevuld. In verband met het 
beëindigen van de BIZ-V kan tot 31 december 2021 gebruik worden gemaakt van 
de stimuleringsregeling. 

 Er is een stevig netwerk opgebouwd. 
 
1.2 Er heeft overleg met de Provincie Limburg plaatsgevonden over de cofinanciering. 
Op 10 februari 2021 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de provincie over 
het programma Stedelijke ontwikkeling. De provincie stemt er mee in om via herlabeling 
van middelen binnen projecten in het programma Stedelijke Ontwikkeling, waarbij sprake 
is van financiële onderschrijding, de cofinanciering van de provincie voor de inzet van 
Streetwise te zoeken. Uiterlijk 31 december 2021 dient echter het programma afgerond te 
zijn, waardoor in 2022 geen middelen voor Streetwise uit dit programma ingezet kunnen  
worden. Op deze wijze wordt optimaal gebruik gemaakt van de middelen.  
Zoals uit de vierde voortgangsrapportage blijkt is er sprake van financiële onderschrijding 
op een aantal projecten. Daarmee kan de benodigde cofinanciering voor Streetwise 
grotendeels geborgd worden. 
 
2.1 Het programma Stedelijke Ontwikkeling loopt op 1 juli 2021 af.  
Het programma Stedelijke Ontwikkeling loopt op 1 juli 2021 af en voor enkele 
projectonderdelen wordt uitstel verleend tot 31 december 2021. Omdat verdere verlenging 
van deze regeling niet aan de orde is kan Streetwise in 2021 nog betaald worden uit deze 
regeling en in 2022 niet.  Het beschikbare bedrag van 2021 (€ 33.750,-, prioriteit 
Begroting 2021) dient daarom overgeheveld te worden naar 2022.  
 
Het overhevelen voldoet aan de daarvoor gestelde toetsingscriteria:  
 

 De voorgenomen aanwending van middelen zijn in 2022 gelijk aan de 
oorspronkelijk geplande besteding in 2021. Doel en aard zijn identiek. 

 Er is in 2022 geen regulier budget beschikbaar.            
 Wanneer geen overheveling plaatsvindt kan aan Streetwise niet voor een jaar 

opdracht worden verstrekt en is de continuïteit op de lange termijn niet 
gewaarborgd. In verband met de verwachte gevolgen door Corona is het 
noodzakelijk dat maximaal op de binnenstad moet worden ingezet ter voorkoming 
van nog meer leegstand.                

 Het betreffend budget is niet in 2020 al overgeheveld naar 2021. 
 
 
2.2 Er kan vanaf 1 juli 2021 voor een jaar opdracht worden gegeven.  
Door het verstrekken van een opdracht voor een jaar kan continuïteit van de 
werkzaamheden worden geborgd. Dit is gewenst in verband met de lange 
begeleidingstrajecten. Daarom is overheveling van de prioriteit nodig. Voor de tweede 
helft van 2022 wordt een prioriteit in de begroting 2022 aangevraagd. 
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Kanttekeningen en risico’s  
 
Niet van toepassing. 
 
Financiële gevolgen 
 
De kosten voor Streetwise bedragen € 67.500,- per jaar. 
 
Voorgesteld wordt het beschikbare bedrag voor 2021 (€ 33.750,-. prioriteit Begroting 
2021) over te hevelen naar 2022.  
 
De kosten voor de inzet van Streetwise voor 2021 kunnen als volgt worden gedekt uit 
onderschrijding op een aantal projecten in het kader van het programma Stedelijke 
Ontwikkeling, aangevuld met reguliere budgetten.  
 
Hieronder zijn de projecten waarbij sprake is van onderschrijding van het programma 
Stedelijke Ontwikkeling gespecificeerd. 
 
Naam krediet Krediet Specificatie Restant  
Tegel waterput archeoroute P54104929  61649 € 13.275,62 
Advieskst versterking 
centrumfunctie P31007412  60055 € 45.169,96 
Visie herinirichting omg. Kasteelsin 
(dekking vanuit centrumfunctie) P31007401 60054 €  3.060,00 
Totaal        € 61.505,58 

 
Om tot het benodigde bedrag van € 67.500,- te komen dient dit bedrag nog aangevuld te 
worden met € 5.994,42.  
Dit gebeurt uit reguliere budgetten, te weten voor Economische structuurversterking 
(53101 – 43871) en Kosten onderhoud bestemmingsplannen/visies (58101 – 43800), elk 
voor 50% te weten € 2.997,21. 
 
Stand van zaken provinciaal subsidie en prioriteiten 2017 + 2018.     
Om het totale financiële overzicht te houden van de projecten in het kader van de 
versterking van het stadshart wordt bij elk voorstel een overzicht opgenomen en 
aangevuld met het betreffende voorstel. Zie de tabel hierna.  
  

Onderwerp Raadsbeslui
t 

Prioriteiten 
2017 + 2018 
(kapitaallast) 

Subsidie 
(bijdrage 
ineens) 

Beschikbaar bedrag   € 88.750      
(=€ 62.500+    

€ 26.250) 

€ 3.075.000 

Programmamanager/advies-
kosten 
(€ 63.000,- -/- € 45,169,96) 

29-03-2017 n.v.t. -/- € 17.830 

Aanstraalverlichting St. 
Martinus 

17-05-2017 -/- € 6.663 n.v.t. 

Herhuisvesting RICK 17-05-2017 n.v.t. -/- € 500.000 
Herinrichting Beekstraat 20-09-2017 -/- € 1.313 n.v.t. 
Museum 25-10-2017 -/- € 45.734 -/- € 

1.108.750 
Gevelfonds 23-11-2017 n.v.t. -/- € 300.000 
Luchtfilters parkeergarages 13-12-2017 n.v.t. -/- € 310.000 
Wifi-netwerk 24-01-2018 n.v.t. -/- € 11.987 
Vergroening en 
spelaanleidingen 

28-02-2018 -/- € 11.534 n.v.t. 
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Kiosk 28-06-2018 n.v.t. -/- € 25.000 
Standbeeld Philips van Horne 28-06-2018 n.v.t. -/- € 50.000 
Sokkel standbeeld Philips van 
Horne 

28-06-2018 n.v.t. -/- € 100.000 

Vergroening en spelaanleiding 
Nieuwe Markt 

14-11-2018 -/- € 11.046 n.v.t. 

Gevelverbetering 
Muntcomplex 

19-12-2018 n.v.t. -/- € 440.000 

Verlichting steegjes, museum, 
gebied tussen museum en 
kerk en sfeerverlichting 

19-12-2018 -/- € 4.136 -/- € 14.072 

Herinrichting Hegstraat 19-12-2018 -/- € 6.270 n.v.t. 
Visie Kasteelsingel  
(€ 17.000,- -/- € 13.940,-) 

03-07-2019 n.v.t. -/- € 13.940 

Waterput  
(€ 30.500,- -/- € 17.224,35) 

18-12-2019 n.v.t. -/- € 17.224 

Stichting Streetwise 18-12-2019 n.v.t. -/- € 41.250 
Stadspark 14-06-2020 -/- € 2.054 -/- € 38.441 
Stichting Streetwise 02-06-2021   -/- € 61.506 
Vergroening Oelemarkt 02-06-2021   -/- € 25.000 
Rest   € 0 € 0 

 
Uitvoering/evaluatie  
 
Maandelijks vindt er met Stichting Streetwise ambtelijk overleg plaats over de voortgang. 
Daarnaast vindt er elk kwartaal een overleg plaats met de portefeuillehouder. 
 
In het tweede kwartaal zal de voortgang middels een raadsinformatiebrief kenbaar worden 
gemaakt.   
 
Over de behaalde resultaten in 2021 wordt door Stichting Streetwise een evaluatie 
gemaakt. 
 
Communicatie/participatie  
 
Met betrekking tot dit voorstel heeft overleg plaats gevonden met de provincie Limburg en 
Stichting Streetwise.  
 
Advies raadscommissie  
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk. 
 
Bijlagen  
 
Geen.  
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens 

 
 
 
 
 
 
C.C. Leppink – Schuitema 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-1302947  
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 april 2021 
 
 
 besluit: 
 
 

1. Met herlabeling van beschikbaar gestelde middelen binnen projecten in het 
programma Stedelijke Ontwikkeling ten behoeve van de inzet van Streetwise in 
2021 in te stemmen. 

 
2. Met het overhevelen van het beschikbare bedrag voor 2021, zijnde € 33.750,- 

(prioriteit Begroting 2021) naar 2022 in te stemmen. 
  
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juni 2021. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
 
mr. R.J.H. Vlecken 

 

 


