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Onderwerp 
 
Startbijdrage investeringsagenda Midden-Limburg 
 
Voorstel 
 
€ 50.362,- van de vrijgekomen middelen uit het regiofonds van € 56.418,97 in te zetten 
als startbijdrage voor de Investeringsagenda Midden-Limburg. 
 
Inleiding 
 
Op 1 februari 2022 heeft het college ingestemd met de voorgestelde dynamische koers in 
het startdocument Investeringsagenda Midden-Limburg ‘Het verbindend hart van Limburg 
in uitvoering’. De Investeringsagenda is het integrale investeringspakket van vele 
regionale projecten. In februari is de raad middels een raadsinformatiebrief hierover 
geïnformeerd.  
 
Op 3 februari 2022 heeft er een regionale bijeenkomst voor raadsleden plaatsgevonden 
waarin een toelichting is gegeven op de Investeringsagenda. Op deze avond heeft de 
voorzitter van SML, burgemeester Donders, een toelichting gegeven over de historie van 
SML en de bestuurlijk trekker, wethouder Koolen van Nederweert, een toelichting over de 
opgestelde Investeringsagenda. Daarnaast heeft dhr. Van Loon, directeur regio Noord-
Limburg, een toelichting gegeven hoe de Investeringsagenda in Noord-Limburg tot stand 
is gekomen en is uitgevoerd.  
 
De opgestelde Investeringsagenda is tot stand gekomen in samenwerking met een aantal 
regionale samenwerkingsverbanden: Samenwerkingsverband Midden-Limburg (SML), Ons 
Waardevol Cultuur Landschap (WCL), Ontwikkelmaatschappij Midden-Limburg (OML), 
Platform Vitale Veehouderij, Keyport en de Taskforce Post Corona. Door de krachten te 
bundelen in het kader van de Investeringsagenda Midden-Limburg, willen we de brede 
welvaart in onze regio een boost geven en ons laten zien als partner voor diverse 
investerende partijen waaronder de Provincie (POVI), het Rijk (diverse 
investeringsfondsen zoals Volkshuisvestingsfonds, Regiodeal) en Europa. 
 
In het regeerakkoord van 2022 is voor het Regiodealbeleid een budget ter beschikking 
gesteld van € 900 miljoen voor de jaren 2022 tot 2025. Onze regio wil met deze 
Investeringsagenda op korte termijn een Regio Deal binnenhalen. Voor het binnenhalen 
van de Regio Deal en het uitvoeren van de Investeringsagenda is slagkracht nodig. Met dit 
voorstel wordt een startbijdrage gevraagd om te kunnen starten met de uitvoering.  
 
Beoogd effect/doel 
 
Beoogd doel is om € 1,- per inwoner in te zetten als startbijdrage voor de 
Investeringsagenda Midden-Limburg en daarmee extra capaciteit en inspanningen te 
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organiseren om op korte termijn extra financiering waaronder een Regio Deal binnen te 
halen. Op de lange termijn is het doel te komen tot uitvoering van de Regionale visie (en 
de Investeringsagenda). 

 
Argumenten  
 
Capaciteit en inspanningen zijn nodig om cofinanciering, waaronder een Regio Deal, 
binnen te halen voor het Investeringsprogramma en uitvoering te geven aan de regionale 
visie. 
Er ligt een door 7 gemeenten onderschreven Investeringsagenda met een omvang van 
meer dan € 110 miljoen. Het programma bestaat deels uit lopende regionale initiatieven en 
projecten waar al geld voor gereserveerd of beschikbaar is, maar ook uit nieuwe ideeën of 
een uitbreiding van de ambitie, verruiming van doelen of slimme verbinding van huidige 
maatregelen en partnerschappen. Daarbij wordt ook gekeken om zoveel mogelijk aan te 
sluiten op de reguliere begrotingen. We zijn nu op het punt beland om te starten met de 
uitvoering daarvan.  
  
Het rijk zet in op sterke regio’s en gaat verder met de Regio deals. Hiervoor wordt € 900 
miljoen vrijgemaakt. Via de Regio deal maakt het rijk verbinding met de regio met 
partnerschap, geld, expertise en ondersteuning. Dit sluit aan bij de investeringsagenda van 
Midden-Limburg, waarin de kracht en specifieke opgaven van onze regio staan benoemd. Nu 
is het tijd om de kansen te benutten.  
   
Het ‘voorstel onderbouwing startbudget Investeringsagenda Midden-Limburg’ past binnen 
de ingezette koers van deze samenwerking. 
Met de € 240.000,- (die gezamenlijk wordt bijgedragen door de 7 gemeenten met € 1,- 
per inwoner) wordt capaciteit en inspanningen georganiseerd voor de duur van een jaar 
om het doel van de korte termijn te behalen. Uitgangspunt is dat daarmee de inzet van de 
huidige SML-staf wordt versterkt om de beoogde doelen te bereiken. 
 
Er is een (dekkings)mogelijkheid om aan de financiële bijdrage te voldoen. 
Op 22 december 2021 is aan de deelnemende gemeenten (waaronder Weert) verzocht om 
in 2022 éénmalig €1,- per inwoner beschikbaar te stellen aan SML, ten behoeve van een 
goede start betreffende de investeringsagenda. De vrijkomende middelen uit het 
regiofonds bieden nu de mogelijkheid om de €1,- per inwoner hiervoor in te zetten.  
 
Kanttekeningen en risico’s  
 
N.v.t. 
 
Financiële gevolgen 
 
Op 22 december 2021 is aan de deelnemende gemeenten (waaronder Weert) verzocht om 
in 2022 éénmalig €1,- per inwoner beschikbaar te stellen aan SML, ten behoeve van een 
goede start betreffende de investeringsagenda. Beoogd programmatrekkers worden 
verzocht hier een plan voor te maken. De middelen hiervoor zijn niet begroot in 2022. 
 
We hebben een bericht van de provincie Limburg ontvangen dat er een verrekening van 
de middelen uit het regiofonds, ook wel GOML-middelen genoemd, ten gunste van Weert 
zal plaatsvinden. De gemeente Weert zal hierdoor een bedrag ontvangen van € 56.418,97 
euro. Het voorstel vanuit SML is om deze middelen als startbudget voor de 
investeringsagenda in te zetten.  
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Wanneer GOML-subsidies niet of slechts gedeeltelijk worden toegekend bij de uiteindelijke 
definitieve vaststelling of bij het niet uitvoeren van een project, vloeien de resterende 
middelen terug naar de financiers van het GOML-regiofonds. Daarbij geldt de 
oorspronkelijke verdeelvoet van dit regiofonds: 50% naar provincie en 50% naar de regio. 
De verdeling per gemeente gebeurt op basis van de oorspronkelijke bijdrage, naar rato 
van het aantal inwoners per 01-01-2009.De gemeente Weert zal hierdoor een bedrag 
ontvangen van € 56.418,97 euro. Het voorstel vanuit SML is om een deel van de middelen 
als startbudget voor de investeringsagenda in te zetten. Besluitvorming hierover is een 
bevoegdheid van de raad. Het resterende bedrag vloeit terug naar de algemene reserve. 
 
Gemeenten kiezen de inzet op de businesscases. Sommige businesscases zijn going 
concern en volgen de bestaande budgetten/kredieten in de begroting. Voor businesscases 
waar beleidskeuzen of kredieten nodig zijn, zal de gemeenteraad een voorstel krijgen. 
 
Uitvoering/evaluatie  
 
De verdere voortgang van de ontwikkelingen lopen via het Netwerkberaad van SML. In het 
Netwerkberaad wordt besloten hoe de € 1,- per inwoner besteed gaat worden. 
 
Communicatie/participatie  
 
Communicatie rondom de investeringsagenda verloopt via SML. Het Netwerkberaad wordt 
geïnformeerd inzake het besluit. 
 
Bijlagen  

1. Ingekomen brief: Afrekening Regiofonds GOML (1-4-2019 t/m 31-12-2021). 
2. Onderbouwing startbudget Investeringsagenda Midden-Limburg. 
3. Visie Midden-Limburg, Het verbindend hart van Limburg. 

 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
drs. M.J.M. Meertens 

 
 
 
 
 
 
mr. R.J.H. Vlecken 

 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-1594932  
 
Advies raadscommissie  
De raadscommissie Ruimte en Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, 
als hamerstuk. 
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022. 
 
 
 
 besluit: 
 
€ 50.362,- van de vrijgekomen GOML-middelen van € 56.418,97 in te zetten als 
startbijdrage voor de Investeringsagenda Midden-Limburg. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 juni 2022. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
mr. R.J.H. Vlecken 

 


