
GEMEENTE WE E RT

Leden van Gemeenteraad

weert, 28NQ\/,2014

Onderwerp : Voortgangsrapportages en totale projectenoverzicht 4e kwartaal 2014

Geachte leden van de gemeenteraad,

In het kader van het Projectmatig Werken (PMW) hebben wij afgesproken dat wij u drie
maal per jaar (in het 1e, 2e en 4e kwartaal) door middel van voortgangsrapportages op de
hoogte houden van de stand van zaken betreffende de strategische projecten.
Tegelijkertijd verstrekken we een overzicht waarin globaal het stadium van alle projecten
wordt weergegeven. Bijgaand treft u deze rappoftages van het 4e kwartaal van 2014 aan.

Conform afspraak treft u in de bijlage ter kennisname de volgende documenten aan:

. Projectenclassificatie :

Op 18 november 2014 heeft het college bijgevoegde projectenclassificatie vastgesteld. De
status van het project (strategisch project, zwaar project of project) heeft betrekking op
de mate van en de wijze waarop het bestuur over deze projecten geïnformeerd wordt.

. Voortqanqsrapooftaqes strategische projecten:
Conform het Handboek PMW wordt het college geïnformeerd over de Strategische
projecten, Zware projecten en Projecten. Zij geleidt de vooftgangsrappoftages van de
strategische projecten door naar de gemeenteraad. De voortgangsrapportage heeft tot
doel het bestuur globaal te informeren over de vorderingen van een project en eventuele
afwijkingen en risico's in termen van tijd, kwaliteit en financiën ten opzichte van de
gestelde kaders inzichtelijk te maken.
Indien het rode vak is aangekruist, duidt dat op een afwijking. Als het oranje vak is
aangekruist, is sprake van aandachtspunten. Indien het groene vlak is aangekruist,
verloopt het project conform de gestelde kaders. Wanneer sprake is van aandachtspunten
of afwijkingen wordt daarop een toelichting gegeven.

. Totale orojectenoverzicht:
Naast de individuele uitgebreide voortgangsrapportage voor Strategische projecten,
ontvangt u een totaaloverzicht van alle projecten in beknopte vorm. In deze samenvatting
wordt, door het gebruik van kleuren en symbolen, in één oogopslag zichtbaar in welke
fase van het Projectmatig Werken (initiatieffase, definitiefase, ontwerpfase,
voorbereidingsfase, uitvoeringsfase, nazorgfase) de projecten zich bevinden en wat de
financiële status van de projecten is.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: L4 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Wij vertrouwen er op u door middel van bovenstaande stukken voldoende te hebben
geinformeerd.

Met vriende
burg ders,

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

Bijlage(n) 3
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Totale projectenoverzicht

Gemeente Weert

Rapportage in 4" kwartaal 2014



STRATEGISCHE

PROJECTEN
Categorle:

Projectresultaati

Portefeulllehouderi

Projectleider:

FINANCIELE STATUS >

Bêêkstrãàtkwartiêr

Strategirch

tluidige tocatie stadhuis

F. van Eeel

P. Verhappen/H
VetdeÉ

Erfgoedhufs/archiefbe
waarplaats

Strateg¡sch

Edgoedhuis en

rrchiefbewaarplaats

3. Gabriets

J. Lemmens

Poort van LÍmburg

Strategìsch

Zatencomptex,
bedrijfsveuamet-
gebouw

F. van EeEel

P. Joppen

Sebiedsontwikkeling
,filhelmlnasingel-
Driesveldlaan - 2e fase

itrategisch

ttadhuis/parkeergarage/
Moningbouw/commercie
e ruimte

F. van Eeßet

P. Joppen

VOORTGANG
lnl tlatfeffåse Prcjectmetding

Startnotitie

Definitiefase Bestuuß- of
PrcjectopdÊcht

Programma van Eisen

Kredrelstelltng

ntentre overeenkomst

ontwerplase voortopìg ontwerp

>amenwer^tntÐvereen¡
omst

Delinit¡eî onÈwerp

Reattsatie
Ovêreenkomst

VoorÞereldlngsiase Vergunningen

Definitìeve

kredletstetting

Ultvoeringlase Uitvoering

Optevering

Nazorgfase Toezicht

OverdRcht

Evatuâtie

LEGENDA FINANCIELE
VOORTGANG

Nog uit te voeren



ZWARE PROJECTEN

(blad r )

Categorie:

Projectresultaat:

Portefeuillehouder:

Projectleider:

FINANCIELE STATUS >

Beekpoort Zuid

Zwaat

rVoningen

-. van LerseL

f, Reijnen

Eeekpoort Noord

Zwaar

rVoningen

=. van Eerset

O. Reijnen

Bedr¡jventerrein
Kampershoek-Noord

Lwaaf

Bedrijventerrein

F. van Eersel

\,\. Dotders

Brede school Laarveld

lwaar

Ondetrijsvooziening

G. Gâbriëls

R, Deneer

Dienstencentrum
Jeugd en Zorg /
Huisvesting onderwijs-
en zorgvoozìenrngen
Bêâtrixlâan

Lwaar

Huisvesting onderwijs,
en zorgvoozìentngen

G. Gabriëls

M van meijt

Dien5tverlening (\{eert
heeft Antwoord)

Zwâar

fevredenheid ovêr de

gemeentetijke

Burgemeester

Þ. Butk

Lichtenberg

Twaar

Rijksmonument de

Lichtenberg

F. van Ee6eL

J. Reijnen

Herinrichting
Werthaboulevard

Zwaar

H. Litjens

M Bessems

Gebiedsontwikkeling
Wilhelm¡nasingel
Driesveldlaan

Zwaar

Appartementen

:. van Eersel

,. Joppen/R. Kotkmeijer

lí,'Ð:;{¿r** 'il

Houtstraatlossing

Zwaar

H. Litjens

;. Eurtings

VOORTGANG
nitiatieffase Projectmelding

Startnotitie

Definitiefase Bestuuß- of
Projectopdracht

Programma van Eisen

Kredìetstetting

lntentie Overeenkomst

Ontwerpfase Voorlopig Ontwerp

Samenwerkingsovereenk

omst

Definitief Ontwerp

Reâtisatie 0vereenkomst

Voorbereidingsfase Vergunningen

Definitieve
kredietstetling

Uitvoeringsfase Uitvoering

Oplevering

Nazorgfase I oezcht

Overdracht

Evatuatie

LEGENDA FINANCIELE
VOORTGANG

Confrom opdrâcht

Onderhanden

Nog uit te voeren



ZWARE PROJECTEN
(blad 2)

Categorie:

Projectresultaat:

Portefeuillehouder:

ProjectIe¡der:

FINANCIELE STATUS >

Lãàrueld

van

/H.

Leuken, met
deelprojecten

Lwaar

en

F van Eersel

H. Eggengoor

Brede school Leuken

lwaar

schoot

G. Gâbriëts

R. Deneer

RevitaliserÍng
entreegebied
Kanaalzone I

Lwaaf

Herstructurering
bedrijventerrien

F. van Eersel

M. Dotders

Stations- en

stâdhuisomgev¡ng incl,
St. Raphaelpad

zwaar

F. van Eersel

S. Eurtings

Verplaatsing sportpark
Vrouwenhof inclusief
DESM

Zwaal

Nieuwe

sportaccommodatie

H. Litjens

l!'1, Bessems

Vrouwenhof

Zwaar

Woningen en

sportvoozieningen

l-. van terset

P. Verhappen

Sutjensstraat-Noord

Zwaar

Grondgebonden

wontngen

F. van Eersel

I Hu¡Jbers

VOORTGANG
lnitiatieffase Prcjectmetding

5tartnotitie

Definitiefase Bestuuß- of
Projectopdracht

Programma van Eisen

Kredietstetting

lntentie Overeenkomst

Ontwerpfase Voortopig Ontwerp

Samenwerkin gsovereenk

omst

Definitief Ontwerp

Reatisatìe Overeenkomst

Voorbereidingsfase Vergunningen

Definitieve
kredietstetting

Uitvoeringsfase Uitvoering

Optevering

Nazorgfâse I oezicht

Overdracht

Evaluatie

LEGENDA FINANCIELE
VOORTGANG

Confrom opdråcht

Onderhanden

Nog uit te voeren



Erest

ondeMijslocåtie
(kloosteßtrååt
eo)

Projec L

r'rije seclor,

3rondgebonden en

3eslaælde
:. van EerseL

!1. Bessems

PROJECTEN

câtegorie:

Proiectresultååt:

Podefêuillehouder:

Projectleider:

FINANCIELE STATUS >

VOORTGANG
lnitiàtieflåse Pro)ecLmetdrng

Stadnotitie

Definitiefase BesLuurs- of Proiectopdracht

Programma van Eisen

Kredìetste[inq

lntentie OvereenkomsL

)ntwerpfase Voorlopig Onlwerp

;amenwerkingsovereenkomst

lelinitief Ontwerp

ReaUsâLie OvereenkomsL

Voorbereidingsfâse Vergunningen

0elinjtieve kredjetstelling

Uitvoer¡nBsfâse Uitvoering

Oplevering

Nazortlåse loezrchl

overdrachL

EvaLuatie

Bedrìjventerrein
De Kempen

)rcjecl

Jitbreiding
redrijven¡errein

: van Eersel

ú. Dolders

Bedrijventerrein
Leuken-Noord

)roject

Jitbreiding
)edritvenLerrein

= van Eerset

ú Dolders

Seluids5cherm
ìin8bàan Noord

)rojecL

Gelu¡dsscherm

F van Eersel

R Kotkmejjer

tmeetspåssåge

)rcject

S. EurLìngs

Herontwikkeling
fenniscentrum

)roiect

,Voninqen

=. van Eersel

ú Eessems

(åntorenpårk

:entrùm'Nôord

Project

Binnenstedetijk
kantorenpark

F. vãn Eerset

M Dotders

Multimodeel
knooppunt

ProlecL

MulLimodate

LerminaL

F. v¿n Eeße[

\ . Dotders

4 Kruisingen
ìin8båàn Noord

)roject

Reconslructie 4

kruisingen/groene
gotl

F van EerseL

R Kotkmeíjers

Stramproy

Dro)ect

v{oningen

f Huijbeß

Stråmproy
Tðphoeve

Project

wonrngen

F van Eersel

S. Eurlins

en wontngen

ProjecL

Appadementen

-, vân Letset

), Reijnen

TunEelroy

)roiect

ilon¡ngen in divers(

:ateqorieën

. van Eersel

1 tggengoor

LEGENDA t':îÌî,ä' vooRrcANG

Onderhanden

Nog uil Le voeren

Herontwikkèling
Kerk il¡aðslandlaån

Prcject

Woonbegelejdings-

', van EeEet

f. ReiJnen

;utjensstr¿at Zuid

)roject

Wonrngen

I van Lersel

T, HuijbeÉ
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Gerly van Deursen
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Sint Theun¡s
WoZoCo Weert - Oost/Groenewoud
Turborotonde Eindhovenseweo/RBN+tun nels
Tunqelroy TrupDerstraat (wonino bouw)
Swartbroek MFA: woninqen

Sutiensstraat Zuid (woninqbouw)
Stramproy Taohoeve (woninqbouw)
Mult¡modaal knoooount (haven Weert - Cranendonk)
Keent Oudenakkerstraat lahoed)
Ka ntorenpark Centrum-Noord
Hornehoof (locatie Deken Soerenschool/v. Berloheem)
Herontwikkelinq Tenn¡scentrum lwoninobouw)
Herontwikkeling Kerk Maaslandlaan

Bloemen (woningbouw)
Biest zoroaooartementen
B¡est onderwi'islocatie lKloosterstrâat e.o.)
Bed rljventerrein Leuken-Noord
Bedriiventerre¡n De KemDen

Altweerterheide (woning bouw)

Gebiedsontw. Wilhelminasinqel-Driesveldlaan
Lichtenberq / qroene lonq Lichtenberq
Vrouwenhof
VerDlaatsen DESM
Uitbreidinq KMS
Sutiensstraat-Noord (won i nobouw)
Revitaliserinq entreeqebied Kanaalzone I lstravenweo 3-5)
Brede School Leuken

- Sportpark Leuken
- Centrumqebied Leuken

Leuken, met deelpro'iecten
Laarveld
Houtstraatloss¡ n q
Herinrichti nq Wertha bou leva rd
Hazeheuvel
Dienstverleninq (Weert heeft Antwoord)
Dienstencentrum Jeuqd en Zorqlonderwiìs/Beatrixlaan
Brede School Laarveld
Bed r¡ìventerrei n Kamoershoek-Noord
Beekooort Noord
Beekooort Zuid

- Parkeeroaraoe
Stadhuis. met deeloroiecten+ lafzonderliike rannl
Poort van Limburo* lafzonderliike raoo)
Erfqoedhuis /a rchiefbewaarDlaats
Beekstraatkwa rtier

Projectenclassificatie 4e kwartaal 2Ol4

M. van Meiil
H. Velders
R. Kolkmeiier
H. Eooenooor
O. Reiinen

T. Huiibers
S. Eurlinos
M. Dolders
M. Bessems
M. Dolders
H. Velders
M. Bessems
O. Reijnen

P. Verhappen
M. Bessems
M. Bessems
M. Dolders
M. Dolders

H. Eggengoor

P. Joooen/R. Kolkmeiier
P. Joooen/O. Reiinen
P. Verhaooen
M. Bessems
P. Joooen
T. Huiibers
M. Dolders
R. Deneer

H. Eooenooor
P. Verhaooen/H. Veklers
S. Eurlinqs
M. Bessems
H. Eqqenqoor
P. Bulk
M. ven Mêiil
R. Deneer
M. Dolders
O. Reiinen
O. Reiinen

P. JoDDen

'l- lemmenc
P- Verhannen/H Velderc

Af: qereed
qereed

Af: qereed

Af: gereed

RB via bestemmi n

Af: qeen ontwikkelinq

Af: 1 fase is gereed. Fasen 2 en 3 ziin voorlooiq niet aan de orde

Af: qeen ontw¡kkelino

ts voor
ontbinden ovk wordt ooqesteld,

Nieuw

Af : boekhoudkundiq afqesloten

Af: project is afgesloten. Intentie ovk is verlopen

Van strategische naar zware Droiecten

Af:

Van naar zware n



25
24
23
22
27

tevens se na¿r col en
* xVoor d

Ecoduct A2. ecoduct Zuidwillemsvaart
Schuttebeemd
Weren van vrachtverkeer binnen Rinobanen
Aansluitino Rietstraat oo Eindhovenseweo

SmeetsDassaqe
4 kruisinqen Rinqbaan Noord
Geluidsscherm Rinqbaan Noord
Laa rderscha nslRa kerstraat

T. Huijbers
H. Zontrop
R. van Ekeren

o.

P. Verhaooen/M. Smeets

S. Eurlinos
R. Kolkmeiier
R. Kolkmeiier
O. Reiinen

contract

Afqerond: contract is afqesloten



Oktober 2014DatumOpenbaarStatus

Augustus - september 2OI4PeriodeGemeenteraadBestemd
voor

Beekstraatkwartier
rapportage GemeenteraadVoort a

nog niet bekendd) Externe partners
P. Verhappenc) projectleider

T. van Tilburg (afdelingshoofd Projectontwikkeling)b) ambtelijk
opdrachtoever

College van B&W, F. van Eersel (wethouder)a) bestuurlijk
opdrachtqever

Gemeente Weert1. Orqanisatie

Plan voor sloop van het stadhuis met een tijdelijke invulling van
de locatie dan wel plan voor handhaving van het stadhuis met
een tijdelijke invullinq van het qebouw.

2. Projectresultaat

30-3-2008: vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten
(gemeenteraad);
2-7- 2OOB: vaststellen bestuursopdracht (gemeenteraad);
72-3-2OOB: beschikbaar stellen van een krediet van €
2.500.000,- voor de aankoop van woningen in het WVG-
gebied (gemeenteraad) ;
6-5-2009: beschikbaar stellen van een aanvullend krediet
van € 2.500.000,- voor de aankoop van woningen in het
WVG-9ebied (gemeenteraad) ;
26-5-2009: projectopdracht, plan van aanpak definitiefase
en communicatie- en participatieplan (college);
23-2-2O1O: visietekst en adviesnota "Hoe de trechtering
aanpakken" (college);
20-4-2OI0: machtiging projectleider voor
vertegenwoordiging gemeente in Vve appartementen
Beekstraat (college);
27-4-2OLO: opdrachtverlening aan Groep C voor begeleiding
van het open planproces in afwijking van het
aan bestedingsbeleid (college) ;
29-3-2011: brief over Wvg aan eigenaren in het gebied
(college);
24-5-2071: kennisnemen van de presentatie aan de
commissie Ruimtelijke Zaken d.d. 26-5-2011 (college),
31-B-2011 : opiniërende raadsvergadering;
15-11-2011 : herziene bestuursopdracht (college)
l-72-2O71 : bespreking herziene bestuursopdracht in
commissie RO;
Vanaf 77-1-2Ot2: uitwerking herziene bestuursopdracht in
raadswerkgroep;
14-6-2072: bespreken herziene bestuursopdracht in de
commissie RO;
t9-9-2OI2: presentatie plan deelgebied A door private
partijen aan commissie RO;
25-9-20t2: instemming b&w met het voorstel om de
gemeenteraad via de najaarsnota te verzoeken een krediet
van € 10.000,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van de

a) Voorafgaand
3. Stand van zaken



- Een ambtelijke werkgroep "tijdelijk gebruik" inventariseert
kansen, knelpunten, financiële aangelegenheden en risico's,
Daarbij moet onder andere gedacht worden aan de volgende
onderwerpen:

. Inventarisatie mogelijke tijdelijke gebruikers

. Implementatie historische archief, bijbehorende leeszaal en
kantoorwerkplekken in fase van tijdelijk gebruik inclusief de
daarbij behorende kosten

. Omgang met beheer en onderhoud, inventarisatie lopende
onderhoudscontracten

. Kosten in de ruimste zin van het woord
o Juridische consequenties: o,a, aanbestedingsplicht
- Er wordt gesproken met een expert op het gebied van

hergebruik van bestaande gebouwen. Deze expert kan
optreden als exploitant maar ook als adviseur.

- Aan de hand van in het verleden uitgevoerd onderzoek wordt
een notitie opgesteld om het spoor "sloop van het stadhuis
met een tijdelijke invulling van de locatie" te kunnen
afwegen tegen tijdelijk gebruik van het stadhuis.

- Bij brief van 22 april 2013 heeft Skice verzocht om een
samenwerking met de gemeente Weert aan te gaan en heeft
zich kandidaat gesteld voor het gebruik van het stadhuis aan
de Beekstraat t.b.v. een tijdelijke invulling met het concept
Shoppinglab.

- Op 1 maart 2013 heeft een aantal bewoners van de
Hegstraat schriftelijk verzocht om een overleg met de
burgemeester. Deze omwonenden zijn van mening dat zij de
afgelopen jaren slechts minimaal zijn geïnformeerd over de
ontwikkelingen en dat er sprake is van emotionele en
financiële schade. Oo 23 april 2013 heeft dit overleq

b) Heden

gemeentelijke bijdrage in de financiële haalbaarheidstudie vof
Bypass Beekstraat.
23 januari 2013: besluit college dat zij het private initiatief
van de VOF Bypass Beekstraat niet steunt en geen
medewerking geeft aan dit plan of een variant hierop.
tt-4-2}13: vaststellen van de nieuwe bestuursopdracht door
de gemeenteraad en het beschikbaar stellen van een krediet
van € B47.OOO,-- voor gemaakte en nog te maken plankosten
tot 1 juli 2074.
Op 3 september 2013 heeft het college van b&w
kennisgenomen van de notitie "Tijdelijke invulling
Beekstraatkwartier".
Op 18 september 2013 is deze notitie bespoken in de
commissie RO-info.
Op 3 december 2013 heeft het college ingestemd met de
presentatie over de stand van zaken voor de informatieve
commissie RO d.d. 4 december
Op 4 december 2013 is de stand van zaken besproken in de
commissie RO.
Op 19 februari 2014 heeft STEC haar risico-analyse
gepresenteerd aan de informatieve commissie RO.
Op 28 april 2OI4 is een intentieovereenkomst gesloten met
C'Magne.
Op 13 mei 2014 is de stand van zaken besproken in de
raadscommissie.
Op 28 mei 2014 heeft de raad een principebesluit genomen
voor behoud van het qebouw,



plaatsgevonden. Bewoners hebben een aantal vragen gesteld
die de gemeente heeft beantwoord tijdens een gesprek op 11
juni 2013. Deze vragen zijn ook schriftelijk beantwoord. Er is
afgesproken dat omwonenden met regelmaat mondeling
worden geTnformeerd over de stand van zaken. Op 2 juli
2013 heeft opnieuw overleg plaatsgevonden en is de stand
van zaken toegelicht, Ook is het proces toegelicht om te
komen tot een tijdelijke invulling van het Beekstraatkwartier.
Op L2 september vindt wederom overleg plaats. Er is
afgesproken dat de omwonenden worden uitgenodigd voor
de commissie RO in september 2013.
Op 25 mei 2013 heeft dhr. Smolenaers de gemeente via e-
mail verzocht om het gemeentehuis tijdelijk te mogen
gebruiken voor een expositie over de jaren '60,
Op 25 juli 2013 is per e-mail een plan voor een tijdelijke
invulling ontvangen van C'Magne.
Op 20 augustus 2013 is een plan voor een tijdelijke invulling
ontvangen van Maximus Leegstandsbeheer.
Op 20 augustus 2013 hebben Skice, dhr. Smolenaers,
C'Magne en Maximus hun plan gepresenteerd aan de
ambtelijke werkgroep.
Op 10 september 2073 zijn Skice, dhr. Smolenaers,
Maximus, C'Magne en de desbetreffende
gemeentel ij ke/maatscha ppel ij ke i nstel I i ngen geTnformeerd
over de inhoud van het bespreekstuk zoals dit voorligt voor
de commissie RO van 18 september 2013.
Op 10 september 2013 is er een persbericht uitgegaan m,b,t.
de inhoud van het bespreekstuk,
Op 10 september zijn alle omwonenden van het
Beekstraatkwartier geïnformeerd via een nieuwsbrief.
Op t2 september 2013 is er overleg geweest met een aantal
bewoners van de Hegstraat,
Op 18 september is de notitie "Tijdelijke invulling
Beekstraatkwartier" besproken in de informatieve commissie
RO. Aan de commissie is gevraagd om richting te geven aan
het proces om te komen tot een trechtering van de
scenario's. Er is geconcludeerd dat in 1e instantie de
scenario's C7 (C'Magne) en C9 (instellingen) interessant zijn
om verder uit te werken, te onderzoeken of het erfgoedhuis
kan aansluiten en of Skice (C5) kan worden ondergebracht.
Het initiatief van D66 zal worden doorgerekend. Tevens is
geconcludeerd dat het beter is om het "tijdelijke" karakter
niet meer te noemen.
Middels een nieuwsbrief zijn bewoners en ondernemers in de
binnenstad (waaronder de bewoners van de Hegstraat)
geÏnformeerd over de conclusies die zijn getrokken in de
commissie RO-info d.d. 18 september 2OL3.
Op 11 oktober heeft overleg plaatsgevonden met C'Magne.
Er is gevraagd om een verder uitgewerkt voorstel te doen
voor een 3-tal modellen. Er is medegedeeld dat de gemeente
de gevraagde financiering van € 550,000,- niet zal
verstrekken.
Op 24 oktober heeft overleg plaatsgevonden met Skice. Er is
afgesproken dat er een overleg komt tussen C'Magne en
Skice om te bezien of een samenwerking mogelijk is, waarbij
Skice wordt ondergebracht.
Op 30 oktober 2013 heeft overleg plaatsqevonden met Skice.



De herziene bestuursopdracht vormt de basis voor de verdere
aanpak van het plan. Volgens de bestuursopdracht zouden de
onder b) oenoemde activiteiten moeten leiden tot besluitvorminq

c) Doorkijk

Er is afgesproken dat Skice een voorstel uitwerkt voor de
begane grond.

- In overleg met Punt Welzijn wordt een programma van eisen
opgesteld voor huisvesting van Punt Welzijn en de Roos in
het stadhuis. Ook wordt een pve opgesteld voor huisvesting
van de museumfuncties, het archiefcluster,
Centrummanagement en WV-backoffice. Aan de hand van
deze pve's wordt een vlekkenplan gemaakt: welke functies
kunnen waar in het gebouw terecht komen. Geïnventariseerd
wordt welke aanpassingen van het gebouw nodig zijn om
deze functies te kunnen huisvesten. De kosten hiervan
worden in beeld gebracht. Onderzoek is afgerond.

- Bekeken wordt wat de mogelijkheden zijn om het gebouw
aan de buitenzijde te upgraden. De kosten hiervan worden in
beeld gebracht. Onderzoek is afgerond.

- De mogelijkheden om de aanpassing van het gebouw te
betalen worden in beeld gebracht.

- Als onderdeel van scenario C9 wordt, zoals aangegeven in de
notitie over de tijdelijke invulling, ook gekeken naar het idee
om een warenhuis onder te brengen in het stadhuis, Hierover
vinden gesprekken plaats met Focus Vastgoedontwikkeling.

- Op 22 november heeft overleg plaatsgevonden met Skice.
Hun uitgewerkte voorstel is besproken.

- Op 11 november heeft overleg plaatsgevonden met C'Magne.
- Er wordt door de STEC-groep een financiële en juridische

risico-analyse uitgevoerd voor de scenario's C9
(instellingen), C7 (C'Magne), C6 (Skice), 2 (sloop) en plan
warenhuis. Op 23 december 2013 is hiervoor opdracht
verleend.

- Op 29 januari 2Ot4 is overleg geweest met Punt Welzijn
- Op 30 januari 20L4 is overleg geweest met Focus
Op basis van de uitkomsten van de risico-analyse en het advies
van STEC voor oriëntatie van de scenario's:
- C'Magne
- Combinatie C'Magne en Skice
zijn gesprekken gevoerd met C'Magne en Skice.
- Er worden gesprekken gevoerd met C'Magne om te komen

tot een exploitatie-overeenkomst.
- Er worden gesprekken gevoerd met Punt Welzijn en het

erfgoedcluster over huurovereenkomsten met C'Magne.
- Op 22 mei hebben enkele raadsleden C'Mill bezocht.
- Op 13 juni hebben enkele raadsleden C'Mill bezocht.
- Er worden gesprekken gevoerd met C'Magne én Skice

(gezamenlijk) om te komen tot een exploitatie-overeenkomst
en tot huurovereenkomsten met het erfgoedcluster en Punt
Welzijn.

- Ambtelijk is overeenstemming bereikt over de
exploitatieovereenkomst met C'Magne/Skice. Binnen de
gemeente heeft overleg plaatsgevonden over Punt
Welzijn en het erfgoedcluster. Op basis van de daar
besproken randvoorwaarden van huisvesting in het
oude stadhuis worden de huurovereenkomsten
besproken met C'Magne. I
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U pdate ri sico pa rag ra af
- Financiële haalbaarheid tijdelijke invulling
- Tijdsplanning niet haalbaar
- Verouderde installaties en andere slechte bouwkundige

onderdelen
- Draagvlak bij ondernemers en omwonenden binnenstad

tijdelijke invulling
- Verhuur van woningen onder Leegstandswet eindigt vanaf

2013. Hierdoor ontstaat risico van huurbescherming. Op 1
juli 2013 is een nieuwe wet aangenomen die de termijn van
verhuur onder de Leegstandswet met 2 jaar verlengd

- Er wordt geen kandidaat gevonden die het gebouw tijdelijk
wil gebruiken

- Handhaving huisvesting archiefcluster als enige gebruiker
- Diverse risico's tijdens eventuele sloop: beschadigingen te

behouden onderdelen, bereikbaarheid winkels en woningen.
- Waardedalinq aanqekochtewoninqen

7. Risicoparagraaf

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.
Bij vaststelling van de bestuursopdracht op 11 april 2013 is voor
de planvoorbereiding door de raad een budget beschikbaar
gesteld van € 847.O0O,--, Daarvan is ca. € 842.OOO,--
besteed. Een bedrag van € 5.OOO'-- is nog beschikbaar.
Voor de planontwikkeling is eerder een voorziening getroffen van
€ 913,000,--.
In de begroting 2014 is een bedrag van € 70.525,-- per jaar
opgenomen als dekking voor beheer- en onderhoudskosten voor
het stadhuis. Dit bedrag is via Rapportage 1 verhoogd, op basis
van werkelijke kosten in 2Ot4, tot € 207.840,--.
In de begroting 2015 is een bedrag opgenomen van
e 174.6fJ0,--.

Vastgestelde krediet
d.d. t2-3-2o08,2-7-
2OO9,7L-4-2Ot3

6. Geld

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.
Volgens de bestuursopdracht zou eind 2013 definitieve
besluitvorming plaatsvinden over de tijdelijke invulling met
uitvoering hiervan vanaf het 2e kwartaal 2014. Deze
besluitvorming wordt nu in het najaar van 2014 verwacht, met
direct aansluitend de uitvoerinq hiervan.

Vastgestelde planning
d.d. Lr-4-20L3

s, rijd

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.
Er is nog geen PvE opgesteld. Voor het tijdelijke gebruik zullen
uitgangspunten en randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt
Belangrijk is dat het gebied niet verpauperd en er een goed
beheer en onderhoud van het pand plaatsvindt.
Er is een globaal pve opgesteld voor het scenario C9, waarbij
instellingen worden gehuisvest in het stadhuis.

Vastgestelde PvE d.d
n.v.t.

4. Kwaliteit

medio 2013 over sloop dan wel hergebruik van het stadhuis.

t-



Commissie RO d.d. 10 december
20L4

Volgende
voortqa nqsra DDortaqe

Kennisnemen van deze tussenrapportage.8. Besluit

Aan de hand van de in deze voortgangsrapportage beschreven
activiteiten en ook gebruikmakend van externe expertise zal
deze risicopa rag raaf steeds worden geactua I iseerd.

Door STEC is een risico-analyse uitgevoerd voor een aantal
scenario's. De resultaten daarvan zijn samengevat als volgt:
- Het verschil in financieel resultaat tussen de scenario's is,

Focus uitgezonderd, erg klein
- Het scenario van Focus is risicovol omdat de gemeente zich

voor lange periode moet vastleggen op een
huurovereenkomst ( Punt Welzijn)

- Verkoop van het stadhuis aan Focus voor een symbolisch
bedrag kan worden aangemerkt als staatsteun

- Er is geen markttechnische ruimte voor herontwikkeling door
Focus voor o.a. retail

- Door verkoop heeft de gemeente minder mogelijkheden om
regie te voeren bij een toekomstige herontwikkeling

- Slopen van het pand draagt niet bij aan versterking van het
stad ha rt

- Onderhoud van het pand blijft een risicopost voor de
gemeente als eigenaar van het pand



13 oktober 2014DatumOpenbaarStatus

4e kwartaal2OI4PeriodeGemeenteraadBestemd
voor

Erfgoedh u isla rch ief bewaa rplaats
Voortga ngsra pportage Gemeenteraad

I
1

I

Adviescommissie Roerend Erfgoed en Beeldende Kunstd) Externe partners
Jac Lemmensc) projectleider

Ton Weekersb) ambtelijk
opdrachtqever

Wethouder G. Gabrielsa) bestuurlijk
opdrachtqever

Gemeente Weert1. Organisatie

Erfgoedhuis met archiefdepot realiseren. Alle archief- en
museufuncties onder één dak!

2. Projectresultaat

6. Geld

Voor planning zie bestuursopdracht erfgoedhuis. Oplevering in
2074 kan niet meer, omdat besluitvorming is vertraagd. Voor de
tijdelijkheid is besloten het erfgoedcluster te laten blijven in
huidige stadhuis. Hierdoor wordt tijd gewonnen en kan de
dienstverlening doorgaan. Er zijn wel kleine aanpassingen nodig
aan archiefbewaarplaats, kunstdepot, studi ezaal, bibliotheek en
kantoorruimten voor personeel én vrijwilligers van het
erfqoedcluster Weert.

Vastgestelde planning
d.d, xxxx

s. Tijd

PvE voor erfgoedhuis in voormalige Martinusschool is
opgeleverd. Kosten bijna €7 miljoen. Daarin is
archiefbewaarplaats en ook de collectie van Jacob van Horne
meegenomen, m,a,w. nu zijn alle archief- en museumlocaties
geclusterd op één plek, Museale locatie als De Tiendschuur kan
verkocht worden en het Jacob van Horne kan verhuurd worden.
Door Inbo is herberekening uitgevoerd en investeringskosten
zijn terug gebracht naar €5 miljoen en hierdoor komt
martinusschool als meest kansrijke locatie naar boven drijven.
Na positieve besluitvorming door de raad kunnen subsidies en
fondsen aanqeschreven worden.

Vastgestelde PvE d.d
XXXX

4. Kwaliteit

De besluitvorming mbt erfgoedhuis is vertraagd, omdat ook de
herinrichting van het Beekstraatkwartier een mogelijke
bestemming is voor culturele doeleinden. Tijdelijk zal het
erfgoedcluster in de Beekstraatkwartier blijven. Er is een
onderzoek gaande naar de mogelijkheid om de
archiefbewaarplaats te huisvesten in het nieuwe stadhuis.

c) Doorkijk

programma van eisen is opgesteld, alternatieve huisvesting en
(on)mogelijkheid tot handhaving huidig archiefdepot door extern
bureau en bestuursopdracht is in afrondende fase,

b) Heden

Krediet ter beschikking gesteld door Gemeenteraad van
€50,000,- op 8 december 2009 en vaststelling bestuursopdracht
door Colleqe B&W op 11 ianuari 2011

a) Voorafgaand
3. Stand van zaken



le kwartaal 2015Volgende
voortqanqsraooortaqe

Kennisnemen van deze voortgangsrapportageB. Besluit
Externe financiering is nog niet ingevuld,7. Risicoparaqraaf

Om voorlopig en definitief ontwerp te kunnen maken voor
erfgoedhuis in voormalige Martinusschool is € 500.000,- krediet
nodig.

Vastgestelde krediet
d.d. xxxxx



78-77-2074DatumOpenbaarStatus

4e kwartaal2OT4PeriodeCollege B&WBestemd
voor

Beekpoort-Zutd
Voortga ngsrapportage Col e B&W

Geen (voorheen 3W Vastgoed BV en Hoogveld BV (voor Blok L
Poort v Limburg)

d) Externe partners
O, Reijnenc) projectleider

T. van Tilburg (Afdelingshoofd Projectontwikkeling)b) ambtelijk
opdrachtqever

Wethouder Frans van Eersela) bestuurlijk
opdrachtqever

Gemeente Weert1. Organisatie

Herontwikkeling van het gebied Beekpoort ("Waterfront" in de
structuurvisie 2013), vanaf 2018 realiseren van maximaal
132 woningen in Beekpoort Zuid (locatie van het oude
Landbouwbelang)

Afwijkingen:
- geen, het projectresultaat moet op basis van de nieuwe
structuur- en de woonvisie (2025) opnieuw gedefinieerd
worden.

2. Projectresultaat

Lopende zaken Landbouwbelang :

- Aanleg tijdelijk park veld 2 en 3 Landbouwbelang: toplaag
aanbrengen en inzaaien okt-nov.'14

- Aankoop 16 parkeerplaatsen is geregeld. Het beheer is
geregeld door parkeerbeheer. De exploitatie wordt in
het voorjaar '15 nader ingevuld.

- Overdracht 16 parkeerplaatsen van uit het
grondbedrijf naar de algemene dienst

- Toekomst en opslag monumentale kraan
Landbouwbelang. Besluit al dan niet voortzetten
opslag monumentale kraan: er wordt een
haa lbaa rheidsstud ie -va ria ntenstud ie u itgevoerd naa r
de (on)mogelijkheden inzake het
heropbouwen/terugplaatsen van de kraan. Begin 2015
resultaat onderzoek bekend. Dan beslissing nemen

- de reconstructie Kollergang Penitentenstraat is
uitgevoerd

b) Heden

Instemming met Realisatieovereenkomst Landbouwbelang en
omgeving met 3W (Raad 07-03-2OO2)
Kredietvotering Planontwikkeling en voorbereiding project
Beekpoort C !.74O.OO0,- (Raad 75-07-2004)
Herziening gebiedsexploitatie is verwerkt in de
voorjaarsnota 2O13
Voor Poort van Limburg zie eigen voortgangsrapportage.
Ondertekening beeindigingsovereenkomst met 3W heeft
plaats gevonden, bouwvergunning veld 2,Isis is ingetrokken,

a) Voorafgaand
3, Stand van zaken



le kwartaal 2015Volgende
voortqanqsra pportaqe

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.8, Besluit

hoog risico op afzet en afzetsnelheid van de grond
(onzeker is of in 2018 nog concurrentie is met andere
projecten);
hoog risico op lagere opbrengsten dan geraamd;
risico op afwijking raming budget openbare ruimte
doordat de uitvoering later en gefaseerd moet plaats
vinden;
risico op minder opbrengsten vanwege verlaagd
programma en op meerkosten vanwege het opstellen
van een nieuwe visie voor de invulling van veld 2 en
veld 3 Landbouwbelang
Verloedering
terugbrengen kraan (nog geen toestemming RWS en
Rijksdienst Monumenten zorg)
nieuwe contractpa rtij vinden

7. Risicoparagraaf

Het tekort in de grondexploitatie is bij de najaarsnota 2OL3
voorzien.

Vastgestelde
krediet d.d. 15-O7-
2004
(Landbouwbelang)
of vermelden
vooriaarsnota?

6. Geld

Afzetmogelijkheden van de appartementen zijn beperkter dan in
oorsprong in 2OO2 aangenomen.
Oplossing: nieuwe planning/transformatie opstellen op basis van
de woonvisie, dus meer op de huidige markt gerichte
won i ng bouwprog ra m ma's met meer afzetmogel ij kheden, u itg ifte
velden verschoven naar 2018.

Vastgestelde planning
d.d. 07-03-2002,
Herziening volgens
woonvisie d,d.
november 2013

s. Tijd

Vastgestelde PvE d.d
20-09-2004

4, Kwaliteit

Landbouwbelang Veld 2 en 3:
- Leidraad vermarkten opstellen (keuze: nieuwe ontwikkelaar,

eigen ontwikkeling of ontwikkelende aannemers laten
inschrijven)

- 2016: opstellen nota van uitgangspunten, PvE en leidraad
voor ontwikkeling Beekpoort Zuid: maximaal 132 woningen
(gedifferentieerd)

- 2018: uitgifte terreinen volgens structuurvisie/woonvisie en
na oplevering woningen herinrichting openbare ruimte.

c) Doorkijk

Tijdelijk beheer terrein Beekpoort 4 (voormalig Brunenberg,
te verkooen).

I

,)
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1B- 1 1-20 14DatumOpenbaarStatus

4e kwartaal2OI4PeriodeCollege B&WBestemd
voor

Beekpooft-Noord
srapportage College B&WanVoort

Geen (voorheen 3W Vastgoed BV)d) Externe partners
O. Reijnenc) projectleider

T. van Tilburg (Afdelingshoofd Projectontwikkeling)b) ambtelijk
oodrachtoever

Wethouder Frans van Eersela) bestuurlijk
oodrachtoever

Gemeente Weert1. Orqanisatie

Herontwikkeling van het gebied Beekpoort ("Waterfront" in de
structuurvisie 2O13), vanaf 2018 realiseren van maximaal
67 woningen (gedifferentieerde vormen) in Beekpoort
Noord; vergroten bekendheid woonkwaliteit Weert.

Afwijkingen:
- geen, projectresultaat gelet op de structuur- en de
woonvisie 20 13 opnieuw gedefinieerd.

2. Projectresultaat

6. Geld

Afzetmogelijkheden van de appartementen zijn beperkter dan in
oorsprong in 2002 aangenomen.
Oplossing: nieuwe planning/transformatie opstellen op basis van
de woonvisie, dus meer op de huidige markt gerichte
won i ng bouwprog ra m ma's met meer afzetmog el ij kheden, u itg ifte
velden verschoven naar 2018.

Vastgestelde planning
d,d, 07-03-2002,
Herziening volgens
woonvisie d.d.
november 2013

s. Tijd

Vastgestelde PvE d.d,

4. Kwaliteit

2O16: opstellen nota van uitgangspunten en programma
van eisen stedenbouwkundig ontwerp, opstellen
stedenbouwkundig plan voor Beekpoort Noord
2OL7z Beekpoort Noord: sanering en bestemmingsplan
2O18: uitgifte terreinen volgens structuurvisie/woonvisie
en na opleverinq woningen herinrichtinq openbare ruimte.

c) Doorkijk

- Restsanering uitvoeren 4e kwartaal2Ol4. Kosten zijn
opgevoerd bij de 2e rapportage. Opdracht wordt verstrekt.
- Beekpoort Noord: noq 3 panden te verwerven,

b) Heden

Instemming met Realisatieovereenkomst Landbouwbelang en
omgeving met 3W (Raad 07-O3-2O02)
Kredietvotering Planontwikkeling en voorbereiding project
Beekpoort € t.740.OO0,- (Raad 15-07-2004)
Herziening gebiedsexploitatie voorjaarsnota 2013
Opschonen terrein Suffolkweg l4-t5. Rooien en
zichtbaar ouin verwiideren.

a) Voorafgaand
3. Stand van zaken



1e kwartaal 2015Volgende
voortqanqsra Dportaqe

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.B, Besluit

risico op afzet en afzetsnelheid van de grond
(onzeker is of in 2018 nog concurrentie is met andere
projecten);
risico op lagere opbrengsten dan geraamd;
risico op afwijking raming budget openbare ruimte
doordat de uitvoering later en gefaseerd moet plaats
vinden, verder is puin en teerhoudend asfalt aanwezig
in de ondergrond;
risico op minder opbrengsten vanwege verlaagd
programma en op meerkosten vanwege het opstellen
van een nieuwe visie voor de invulling Beekpoort
Noord.
aanpassen bestemmingsplan nodig (kans op bezwaren)
verwerving laatste 3 eigendommen stuit op weerstand
van eigenaren

7. Risicoparagraaf

In oktober 2Ot2 is bij de najaarsnota al rekening
gehouden met de switch van appartementen naar
grondgebonden woningen in Beekpoort Noord en is het
tekort afgedekt met een voorziening. Bij de najaarsnota
2013 is het actuele tekort in de grondexploitatie afgedekt.

Vastgestelde krediet
d.d. 15-07-2004
(Landbouwbelang) of
vermelden
voorjaarsnota?



Stichting Meerderweert, Hoera Kindercentrad) Externe partners
R. Deneerc) projectleider

T. Weekersb) ambtelijk
oodrachtoever

G, Gabriëlsa) bestuurlijk
oodrachtqever

1. Organisatie
9-ro-20L4DatumOpenbaarStatus

4e kwartaal2OT4PeriodeCollege B&WBestemd
voor

Brede School Laar-Laarveld
Voortgangsrapportage College B&W

Realisatie MFA Laar-Laarveld die voorziet in huisvesting van
(primair) BS St. Franciscus en Hoera Kindercentra en (secundair)
verenigingen / maatschappeliike orqanisaties.

2. Projectresultaat

o Aanbesteding architect is afgerond. Er is een projectgroep
geformeerd met gemeente, Meerderweert, schooldirectie,
Hoera Kinderopvang, Laride (extern bureau dat het proces
begeleid) en Frencken Scholl architecten.

o Programma van Eisen, schetsontwerp, begroting en
dekkingsvoorstel project zijn in voorbereiding.

o Provinciale subsidieaanvraag is ingediend; hierover nog geen
bericht ontvangen.

o Overeenstemming bereikt met Hoera Kindercentra over een
kostendekkende investering in de kinderopvangvoorziening
bij de school. Overeenkomst waarin voorwaarden worden
vastgelegd, is in voorbereiding.

o Tijdelijke huisvesting tijdens bouwperiode is voorzien in OBS
Molenakker. Gesprekken over de exacte invulling hiervan zijn
gaande.

b) Heden

27-06-2072: Raadsbesluit tot bouw van de nieuwe school als
vervanging van de huidige Franciscusschool in Laar.
04-O6-20L3: B&W besluit:
o Meerderweert (bouwheer) kan starten met de

voorbereidingen; hiervoor kan het reeds beschikbaar
gestelde voorbereidingskrediet worden aangewend.

o Uitgangspunt is realisatie van een nieuwe basisschool op
locatie Schonkenweg.

o Gemeente investeert niet in een voorziening voor
kinderopvang.

25-09-2073: Motie gemeenteraad waarin het college wordt
opgedragen met betrokken partijen een oplossing te zoeken voor
de realisering van buitenschoolse opvang en peuteropvang bij de
nieuw te bouwen scholen in Leuken en Laar-Laarveld.
I4-O2-2O74: Raadsbesluit om de nieuwe school te bouwen aan
de Aldenheerd in Laar (locatie huidige school) i.p.v. locatie
Schonkenweg.
0B-O7-2Ot4: B&W besluit om het project in te dienen bij de
provincie in het kader van de provinciale subsidieregeling
"Leefbaarheid en Groen" (€ 250.000,00).
0B-10-2014: Raadscommissie Bedrijfsvoering en Inwoners is
geinformeerd over de stand van zaken / projectvoortgang.

a) Voorafgaand
3. Stand van zaken



1e kwartaal 2015Volgende
voortqa nqsraDDortaqe

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.8, Besluit

Afhankelijkheid provinciale subsidie voor sluitende
oroiectbeq roti nq.

7. Risicoparagraaf

Voorbereidingskrediet van € 619.788,00 excl, indexeringVastgestelde krediet
d,d. 10-10-2008

6. Geld

Planning start bouw: 2e / 3e kwartaal 2015,Vastgestelde planning
d.d. xxxx

s, Tijd

In voorbereiding, vaststelling gelijktijdig met kredietvoorstel.Vastgestelde PvE d.d
XXXX

o 4e kwartaal 2014: besluit provincie Limburg over subsidie
Leefbaarheid en Groen wordt verwacht.

o 4e kwartaal 2014 / le kwartaal 2015: afronding
dekkingsvoorstel projectkosten (afhankelijk van besluit
provinciale subsidie) en voorbereiding kredietvoorstel
gemeenteraad.

c) Doorkijk

Format 1: Voortgangsrapportage College B&W



L3-t0-20L4DatumOpenbaarStatus

4" kwartaal 2OL4PeriodeGemeenteraadBestemd
voor

Dienstencentrum jeugd en zorg, onderwijs/Beatrixlaan
Voo a portage Gemeenteraadsra

Aloysiusstichting (Widdonck), Mutsaersstichting, De Wijnberg,
Stichtinq Meerderweert, SBO Palet, SSONML

d) Externe partners
M. van Meijlc) projectleider

T. Weekers (afdelingshoofd OCSW)b) ambtelijk
oodrachtqever

College van B&W, G. Gabriëls (wethouder)a) bestuurlijk
oodrachtqever

Gemeente Weert1. Orqanisatie

Realiseren van een voorziening voor onderwijs en zorg voor
moeilijk lerende kinderen en zorgleerlinqen uit Weert.

2. Projectresultaat

16-6-2008: Beschikbaar stellen van een krediet ad €
80,000,-- voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie,
begeleidings- en onderzoekskosten Onderwijs- en
Zorgvoorzieningen op de locatie Beatrixlaan
(gemeenteraad);
27-t-20IO: Kennisname van de resultaten van de
haalbaarheidsstudie eerste fase en ingestemd met de
kanttekeningen die door de ambtelijke werkgroep zijn
geformuleerd (college) ;
15-6-2010: Instemming uitvoeren van de
haalbaarheidsstudie Onderwijs- en Zorgcluster Beatrixlaan,
tweede fase (college);
22-O5-2OI3: Beschikbaar stellen van een
voorbereidingskrediet van € 575.000,00 voor de
bouwvoorbereid ing;
25-O6-2OL3: Instemming met het aanwijzen van Stichting
Aloysius als bouwheer ten behoeve van het Regionaal Kennis
en Expertisecentrum Weert en daaraan verbinden het op
declaratiebasis en onder voorwaarden beschikbaar stellen
van het voorbereidingskrediet ter hoogte van maximaal
€ 575.000,00;
08-07-2014; Het college heeft kennis genomen van;
- De brief van 11 maart 2014 afkomstig van de

Provincie Limburg, waarbij een projectsubsidie voor
het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum wordt
verleend van maximaal € 1.989.946,83 en

- De door de partners van het Regionaal Kennis- en
Expertisecentru m ondertekende
Samenwerkingsovereenkomst en Addendum op de
Sa menwerki ngsovereen komst.

a) Voorafgaand

3. Stand van zaken



1" kwartaal 2015Volgende
voortoa nosra ooortaoe

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage8. Besluit

Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden. Deze zijn ook in
een projectperiode vervat. Bovendien is de bestuurlijke
samenwerkina in de mate van samenwerkinq aftastend.

7, Risicoparagraaf

Met de provinciale subsidie is het project financieel haalbaar!
Kredietstelling 1e kwartaal 2015 door gemeenteraad.

Vastgestelde krediet
d.d.22-05-2013

6. Geld

4e kwartaal 2074 afwerken voorlopig ontwerp en calculatie
1e kwartaal 2015 gemeenteraad ivm definitief krediet
Oktober 2015 start bouw
December 2016 bouw oereed

Vastgestelde planning
s. Tijd

4. Kwaliteit

De komende maanden wordt onder leiding van de bouwheer het
ontwerp vormgegeven welke vertaald zal worden in een bestek.
Daarnaast ook aandacht voor de hierboven benoemde
overeenkomsten en eigendomssituatie. Inzet is ingebruikname
in 2016,

c) Doorkijk

Uitwerking van het Voorlopig Ontwerp, calculatie, commitment
van de partners om het Regionaal Kennis- en experticecentrum
binnen de calculatie te realiseren, realisatieovereenkomst,
duidelijkheid over eigendomssituatie, oprichten juridische
entiteit,

b) Heden

08-07-2014; Het college heeft besloten;
- Tot het aangaan van een Voorbereidingsovereenkomst

met de partners van het Regionaal Kennis- en
Expertisecentru m;
Te rapporteren aan de raad dat aan het amendement
van 22-05-2013 (Rad-00780) is voldaan en

- De partners te informeren dat aan de gestelde
randvoorwaarden zoals door de raad is gesteld is
voldaan,

I

I

Format 7 : Voortgangsrappoftage Gemeenteraad
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n.v.t.d) Externe partners
Hoofd afdeling Publiekszaken Petra Bulkc) projectleider

Directeur Inwoners Ella Croonenbergb) ambtelijk
opdrachtqever

Burgemeester A.A.M.M. Heijmansa) bestuurlijk
opdrachtqever

1. Organisatie
20 oktober 2014DatumOpenbaarStatus

4" kwartaal2014PeriodeCollege B&WBestemd
voor

Dienstverlening
e B&WsraVoortga e Colorta

In 2OI4 is 90olo van de Weertenaren tevreden over de
gemeentelijke dienstverlening via de vier kanalen: schriftelijk,
telefonisch, elektronisch, persoonlijk. (bron: Burgerpeiling
qemeente Weert)

2. Projectresultaat

Eventuele risico's zitten in het volgende:7. Risicoparagraaf

Vastgestelde krediet
d.d. 6 juli 2011

6. Geld

Hier en daar zijn er wat vertragingen geweest in de uitvoering
(zoals uitrol KCS gemeentebreed, invoering 14*nummer,
zaakgericht en digitaal werken), maar het grootste deel van het
plan van aanpak is uitqevoerd of in uitvoerinq.

Vastgestelde planning
d.d. 28 juni 2011

s. Tijd

Kwaliteit gemeentebrede informatievoorziening (digitaal loket,
website, DECOS D5, DECOS KCS etc.) moet verder omhoog om
betere dienstverleninq te kunnen leveren..

Vastgestelde PvE d.d.
28 juni 2011

4. Kwaliteit

- Meer selfservice door de klant (aanschaf iBurgerzaken voor
digitale aangifte huwelijk, overlijden, geboorte en
naamswijziging).
- resultaten project digitalisering leiden tot betere
dienstverlening via KCC en mijnoverheid.nl.
- opstellen nieuwe visie dienstverlening en digitalisering 2015 en
verder.

c) Doorkijk

- Het Klant Contact Systeem (KCS): verder perfectioneren
informatievoorziening en werking met het KCS.
- Digitaal en zaakgericht werken (organisatiebreed) en verder
verbeteren website (o.a, digitaal loket).
- Verdere professionalisering en uitbouw Klant Contact Centrum
(doorlopend) en dienstverlening in nieuwe stadhuis (o,a.
klantstromen, efficiënter werken).

b) Heden

B&W 28 juni 2011: vastgestelde nota 'Weert heeft Antwoordo,
Dienstverlening in de gemeente Weert 2OL[-2O14'
Raad 6 juli 2011: budget beschikbaar gesteld voor realisatie
FLOW, waaronder € 430.000,- voor uitvoering project
dienstverleninq.

a) Voorafgaand
3. Stand van zaken



1e kwartaal 2015Volgende
voortoanosra ooortaoe

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.8. Besluit

- als er onvoldoende aandacht is voor belang van
informatievoorziening en digitalisering in de organisatie.
- als er onvoldoende sturing is op resultaten en ontwikkeling van
medewerkers en op FLOW-kernwaarden.
- als systemen niet goed of traag werken en/of leveranciers
afspraken niet nakomen.
- het slagen van de uitvoering van het project
informatievoorzienino en dioitaliserino en het oroiect HRM.

Format 7: Voortgangsrapportage College B&W
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n.v.t.d) Externe partners
M, Bessemsc) projectleider

T. van Tilburg (afdelingshoofd Projectontwikkeling)b) ambtelijk
opdrachtqever

College van B&W, H. Litjens (wethouder)a) bestuurlijk
opdrachtqever

1. Orqanisatie
t6-09-2074DatumOpenbaarStatus

4e kwartaal2OI4PeriodeCollege B&WBestemd
voor

Aanpassing kruisino Bassin
rapportage College van B&WnVoo

Herinrichting openbare ruimte Beekpoort - Bassin2. Projectresultaat

6, Geld

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.

De Werthaboulevard en Bassin zijn gereed,
De werkzaamheden aan de Passantanhaven zijn gestart en zijn
naar verwachtinq eind 2014 qereed,

Vastgestelde planning
d.d.

s. T¡jd

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.

De visie heeft een hoog kwaliteitsniveau en sluit goed aan bij de
binnenstad.

Vastgestelde PvE d.d.

4. Kwaliteit

De kosten voor de herinrichting van het kruispunt Bassin worden
waarschijnlijk doorgeschoven naar 2016, De werkzaamheden
zijn inmiddels opgepakt door Dirk Franssen van OG aan de hand
van een overdrachtsdocument,

c) Doorkijk

De herinrichtingswerkzaamheden aan de Passantenhaven zijn
gestart en zijn aan het einde van dit jaar gereed,
Het kruispunt Bassin wordt in het kader van de bezuinigingen
waarschijnlijk doorgeschoven naar 20 16.

b) Heden

2-4-2OO9: Beschikbaar stellen van het krediet: 'Reserve
ontwikkelingsvisie Bassin' (R3216) ad. € 100.000,-
(gemeenteraad)
25-9-2OL2 PvE vastgesteld door B&W
LO-4-2OI3 Uitvoeringskrediet ad € 776.000,00 vastgesteld door
de raad
25-3-2074 Uitvoeringskrediet herinrichting Passantenhaven ad
€ 398.000,00 vastgesteld door de raad
LB-z-lOI4 Uitvoerinqskrediet herinrichtinq Passantenhaven

a) Voorafgaand
3, Stand van zaken



1e kwartaal 2015Volgende
voortqanqsraDDortaqe

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.B. Besluit
Vooralsnog passen de uitgaven binnen de kredieten.7. Risicoparagraaf

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). B¡j oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.

Visievorming vindt plaats binnen het voorbereidingskrediet
'Aanpassing kruising Bassin'.

Voor de uitvoeringswerkzaamheden van fase 1 is krediet
verstrekt. Er is geen gebruik gemaakt van de middelen binnen
de grondexploitatie.

Voor de uitvoeringswerkzaamheden aan de passantenhaven is
inmiddels ook krediet verstrekt.

Vastgestelde krediet
d.d.2-4-2009
d.d. to-4-20t3
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N.v.t.d) Externe partners
S. Eurlingsc) projectleider

P. Dekker (afdelingshoofd OG)b) ambtelijk
opdrachtqever

Wethouder H. Litjensa) bestuurlijk
opdrachtqever

1. Orqanisatie
75-70-2074DatumOpenbaarStatus

4" kwartaal 2074PeriodeCollege B&WBestemd
voor

Houtstraatlossing
Voortga ngsrapportage Colle e B&W

Aanleg van een transportriool ten behoeve van de opheffing van
het aantal overstorten op de Houtstraatlossing (primaire
watergang ten zuiden van het spooremplacement), het
herinrichten van het openbaar gebied ter hoogte van de
Houtstraatlossing en ter plaatse van de aanleg van het
transportriool en het afkoppelen van het hemelwater in het
projectgebied.

Het projectgebied omvat:
- De Louis Regoutstraat inclusief spoorpark, Beraplein en

kruisingen met de Kerkstraat en de Dries;
- Julianalaan inclusief plantsoenen en achterpad gelegen

langs het spooremplacement;
- Beatrixlaan tussen Julianalaan en Maaseikerweg, incl.

plantsoenen en aangrenzend openbaar groen;
- Maaseikerweg tussen Beatrixlaan en spoortunnel;
- Blatenkempweg tot aan pomp bestaande transportriool,

Voor de aanleg van het transportriool dienen door de
nutsbedrijven kabels en leidinqen verleqd te worden,

2. Projectresultaat

Door de gemeenteraad en dagelijks bestuur Waterschap Peel
en Maasvallei vastgesteld Integraal Waterplan Weert 2006-
207r.
Collegevoorstel d.d. 27-04-2070 t.b.v. van de
opdrachtverlening voor de voorbereiding van het project.
Raadsbesluit d.d, 14-72-2011 t.b.v. het beschikbaar stellen
van het krediet.

juni 2011: Voorlopig ontwerp gereed
oktober 2011 : Definitief ontwerp gereed
februari 2072: Bestek afgerond
oktober 2OL2: afronding aanbestedingsprocedure
Het bestek is op basis van EMVl-criteria (economische meest
voordelige inschrijving) Europees met voorselectie aanbesteed.

oktober 2012 De nutsbedrijven hebben opdracht
gekregen voor hun werkzaamheden.
Opdracht verleend voor de uitvoering van
het transportriool, de herinrichting van het
openbaar qebied en het afkoppelen van

29 oktober 2Ol2:

a) Voorafgaand
3. Stand van zaken



7e kwartaal 2O75Volgende
voortoanosra ooortaoe

Kennisnemen van deze voortgangsrapportageB. Besluit

Voor de voorbereiding van het project is een risicoanalyse
uitgevoerd en ambtelijk vastgesteld. Voor de uitvoeringsfase is
in het 2e kwartaal2Ot2 een risicoanalyse opgesteld. Deze is
ambtelijk vastgesteld. Tijdens de uitvoering wordt door de
aannemer een risicodossier bijgehouden.
- Tot op heden is er geen overschrijding van het door de

gemeenteraad gevoteerde krediet.
- De maximale bijdrage aan het project door het

Waterschap Peel en Maasvallei is verlaagd naar €
4s2.390,-

7. Risicoparagraaf

Op 74-12-2011 heeft de gemeenteraad het projectkrediet á €
10,031.600, - vastgesteld.

Vastgesteld krediet
d.d. r4-t2-20r1

6. Geld

Planning d.d. 31-01-2072 is ambtelijk vastgesteldVastgestelde planning
d.d. 31-01-20L2

s. Tijd

In maart 2010 is het PvA ambtelijk vastgesteld. Het PvA is als
bijlage gevoegd aan het collegeadvies van 27 april2010 voor de
opdrachtverstrekking t.b.v. de voorbereiding. Op 14 december
2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met het ontwerp voor
de herinrichting van het openbaar gebied.

Vastgestelde PvE d,d.
XXXX

4. Kwaliteit

Voor 37 december 2074 worden de 4 bijdrages en
subsidies (ISV-7 subsidie, BDU subsidie,
Waterschapbijdrage en Suþsidie van het Agentschap NL)
afgerekend.
Begin 2075 wordt het kruispunt Maaseikerweg -
Beatrixlaa n a a nge pa st.

c) Doorkijk

De werkzaamheden die binnen het project vallen zijn na
een uitvoeringsperiode van 76 maanden in juni 2074
afgerond.
Bij openstelling van de Maaseikerweg is gebleken dat
bedachte ontwerp voor het kruispunt Maaseikerweg -
Beatrixlaan onvoldoende bijdraagt aan verbetering van de
verkeersveiligheid op die plek. Voor dit kruispunt wordt
een aangepast ontwerp opsesteld.

b) Heden

hemelwater van woningen en
verha rdoppervla kte,

De werkzaamheden ziin in 11 fasen opqedeeld.

Format 1: Voortgangsrapportage College B&W



N,v.td) Externe partners
Paul Verhappen/Herma Veldersc) projectleider

T. v. Tilburg (afdelingshoofd projectontwikkeling)b) ambtelijk
opdrachtqever

College van B&W, F. van Eersel (wethouder)a) bestuurlijk
opdrachtqever

Gemeente Weert1. Organisatie
Oktober 2014DatumOpenbaarStatus

4e kwartaal2OT4PeriodeCollege B&WBestemd
voor

Laarveld
ngsrapportage College B&W

Woongebied met ca. 900 woningen2. Projectresultaat

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichtinq en oplossinqsrichtins qeqeven.

Vastgestelde PvE

4. Kwaliteit

Het exploitatieplan dient te worden herzien (looptijden fasering
aanpassen, parameters aanpassen) naar aanleiding van de
bijstelling van de uitgangspunten van de grondexploitatie.
In overleg met VD2 advies wordt bekeken welke mogelijkheden
er zijn om in fase 1 aanpassingen doen welke zo min mogelijk
leiden tot planschade.
In de 2e helft van 2015 wordt gestart met het bouwrijp maken
van een gedeelte van fase 2 en met de uitqifte van kavels.

c) Doorkijk

Fase 1 wordt woonrijp gemaakt.

De voorbereidingen om te kunnen starten met fase 2 worden
getroffen. Er wordt een pva opgesteld door de projectgroep, Het
pve wordt geactualiseerd onder andere vwb het
woningbouwprogramma. Tevens is een evaluatie uitgevoerd van
fase 1 met namen vwb bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.
De overall woningbouwplanning van Weert is tegen het licht
gehouden en vormt mede het afwegingkader om te starten met
fase 2. De pva en pve worden in november 2OL4
voorgelegd aan b&w. Het stedenbouwkundig plan, het
bestemmingsplan en het exploitatieplan voor een deel van
fase 2 worden aansluitend uitgewerkt.

b) Heden

9-2008 : Vaststel len beeld kwal iteitsplan (gemeenteraad)
9-2009 : Vaststellen bestemmingsplan (gemeenteraad)
9-2009: Vaststellen exploitatieplan (gemeenteraad)
5-2011: Aankoop gronden Beelen-Fonteijn (college)
5-2011: Kennisnemen van het ontwerp wozoco (college)
11-2011: Aankoop gronden Franssen (college)
l2-20I1 : Sluiten overeenkomst Wijen Laarderweg (college)
2-2074:. raadsbesluit om de school Laar-Laarveld te bouwen

op de huidige locatie aan de Aldenheerd

a) Voorafgaand

In fase 1 worden woningen gebouwd, De definitiefase voor fase
2 is in gang gezet.

3. Stand van zaken



U pdate ri si co pa ra g ra a f
In 2010 is door de Stec Groep een zeer uitgebreide risicoanalyse
uitgevoerd. Er was toen geen sprake van grote risico's. N,a.v.
het Deloitte-onderzoek is de woningbouwplanning aangepast.
Naast stagnerende verkoop van zelfbouwkavels en projectmatige
woningen worden inmiddels de volgende risico's onderkend:
- onzekerheid behoefte markt
- planning niet haalbaar
- terugloop afzet met name de grote kavels
- probleem van verkoop kavels bij woonwagenlocatie
Via marketing en promotie zal aangepast plan prominenter
onder de aandacht gebracht worden.
Als gevolg van de aanpassing van de uitgangspunten van de
grondexploitatie en aanpassing van het grondprijsbeleid zijn de
risico's verlaagd en is de verkoop van kavels wat
aangetrokken.
Ervaringen opgedaan bij de ontwikkeling van fase 1 zijn
geëvalueerd en worden meegenomen in fase 2.
In juli 2Ot4 is opnieuw een risico-analyse uitgevoerd. De risico's
zijn in beeld qebracht, Vanuit de qeTnventariseerde risico's

7. Risicoparagraaf

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.
De grondexploitatie is negatief onder andere vanwege de lange
looptijd (vertraagde verkoop kavels, plankosten, rente en
beoogde kwaliteit van de inrichting openbare ruimte).
Overwogen moet worden om de uitgifte van kavels in fase 2
anders uit te voeren (via subfasering).

Fase 1 wordt momenteel woonrijp gemaakt. Het werk is
1Bolo onder de besteksraming aanbesteed.
Bij de uitwerking van het inrichtingsplan (bestek woonrijp) is
gezocht naar versoberingen welke niet ten koste gaan van de
kwaliteit en mogelijk zijn binnen het vastgestelde
beeldkwaliteitsplan. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke
besoarinq.

Vastgestelde krediet
6. Geld

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.
Het plan loopt 3 jaar achter op planning van het Exploitatieplan
Laarveld 2009 zoals door de gemeenteraad vastgesteld in
september 2009.
Afronding van het project verschuift en zal bij de actualisatie van
het bestemmingsplan in 2OI8/2O19 nader worden bekeken.

Vastgestelde planning

s. Tijd

Voor fase 2 wordt het in 2005 vastgestelde pve geactualiseerd.
Een belangrijk onderdeel daarvan vormt het
woningbouwprgramma voor deze fase. Er moet bij de
verkaveling meer rekening gehouden worden met de markt. Er is
geen vraag meer naar grote kavels. Ook voor de projectmatige
bouw moet meer maatwerk worden geleverd. Voorgesteld wordt
om fase 2 verder onder te faseren zodat beter kan worden
ingespeeld op datgene wat de markt op dat moment vraagt.



1e kwartaal 2015Volgende
voortqa nqsra pportaqe

Kennisnemen van deze voortgangsra pportage8. Besluit

moeten de volgende belangrijkste risico's worden onderkend:
- Lagere grondopbrengst door aanpassen

woningprogramma rondom woonwagens.
- Risico op missen inkomsten door niet kunnen afzetten

kavels in woonomgeving woonwagenlocatie voor
geen enkele woningcategorie.

- Risico op overschrijden plankosten o.a. door fasering,
uitlopen planning en aanpassen plan.

- Risico op minder grondopbrengst door verdichting.
Verdichting leidt bij een begrensd aantal te
bouwen woningen tot minder uitgeefbare m2.

- Risico op planschade door aanpassing fase 1,
bijvoorbeeld door aanpassing bestemmingsplan
in omgeving woonwagenlocatie.

- Risico op afwaardering grote kavels.
Beheersmaatregelen voor deze belangrijkste risico's zijn o.a.

- Herverkavelen gebied rondom woonwagens
en andere woningcategorieën toepassen, eventueel
afwaarderen gronden

- Woningaantallen andere plannen verminderen
- Middelen reserveren t.b.v. afwaardering
- Bestemmingsplan in eigen beheer opstellen
- Kopers maximaal ontzorgen
- Intensiveren contact met makelaars inzake wensen

kopersmarkt
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d) Externe partners
H, Eggengoorc) projectleider

T. v. Tilburg (afdelingshoofd Projectontwikkeling)b) ambtelijk
opdrachtqever

College van B&W, F. van Eersel (wethouder)a) bestuurlijk
opdrachtqever

Gemeente Weert1. Organisatie
30-09-2014DatumOpenbaarStatus

3e kwartaal2Ol4PeriodeCollege B&WBestemd
voor

Project Leuken
ngsrapportage College B&WV

Herontwikkeling sportpark Leuken en centrumgebied Leuken2. Projectresultaat

s. Tijd

Drie kleuren: groen (conform projectopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.
Voor het proiect is noq qeen PvE ooqesteld.

Vastgestelde PvE
n.v.t.

4, Kwaliteit

Uit de woonvisie is duidelijk hoe en wanneer gebouwd kan
worden in Leuken.
Voor de sportparklocatie moet nog gezocht worden naar een
tijdelijke invulling van het gebied,
Subsidieaanvraag bij de GOML is ingediend en beschikking is
aanweziq. Beschikkinq wordt in stuuroroeo verder uitoewerkt.

c) Doorkijk

De woonvisie voor de wijk Leuken is vastgesteld.
Verplaatsing van het winkelcentrum naar het sportpark is in
onderzoek.
Via "mijnstraatjouwstraat" is vanuit de wijk het initiatief
genomen om samen te bespreken wat de mogelijkheden zijn
om de oude sporthallocatie te herontwikkelen,

b) Heden

13-5-2003 : bestuursopdracht sportpark (gemeenteraad)
29- 70-2OO8 : bestu u rsopd racht centru mgebied
(gemeenteraad)
2-2-20t0 : instemmen met voorbereiding
i ntentieovereen komst met ontwi kkelaa r (col lege)
20-70-2OL0: projectopdracht opstellen woonvisie Leuken
(staf)
B-11-2011: B&W advies beschikbaar stellen
voorbereidingskrediet voor bouw school.
29-lL-2011: cie. MZ akkoord met beschikbaar stellen
voo rbe reid i n gskred i et.
14-72-2011: raad akkoord met beschikbaar stellen
voorbereidingskrediet voor de bouw van een brede school.
28-I-2OL4: startnotitie verplaatsing winkelcentrum Leuken
-> behandeling in B&W.
ll-3-2074 B&W akkoord met verdere uitwerking van
verplaatsing winkelcentru m.

a) Voorafgaand

3. Stand van zaken



le kwartaal 2015Volgende
voortoa nqsraooortaqe

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.8. Besluit
7. Risicoparagraaf

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwiiking). Bii oranie en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.
Voor het project zijn geen kredieten beschikbaar gesteld en is
nog geen GREX opgesteld. Eerste berekeningen laten een
negatief resultaat zien. Dit is een aandachtspunt. Huidige kosten
van sportlocatie bestaan uit beheerskosten en eventuele te
maken kosten voor het realiseren van een tijdelijke functie om
verloedering tegen te gaan. In de op te stellen woonvisie voor
Leuken worden verschillende ideeën voor gebruik van de
sportlocatie meegenomen. Per jaar is sprake van € 33.000,-
rente over de boekwaarde voor de locatie het sportpark. Na
2014 moet dit afgeboekt worden.
Voor het centrumgebied geldt dat er sprake is van een jaarlijkse
rente van € 25.000,-- over de boekwaarde.
Er is een subsidie door de GOML toeqekend van 2 milioen euro.

Vastgestelde krediet
Geen GREX opgesteld.

6. Geld

Drie kleuren: groen (conform projectopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranie en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.
Voor het project is geen planning vastgesteld. Planning is
afhankelijk van onderhandelingsresultaat met vastgoedeigenaar
voor verplaatsing winkelcentrum. Aandachtspunt omdat met
name vertraqinq zorqt voor financiële qevolqen (neqatief).

Vastgestelde planning
n.v.t.

I

I
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Stichting Meerderweert, Hoera Kindercentrad) Externe partners
R. Deneerc) projectleider

T. Weekersb) ambtelijk
opdrachtqever

G. Gabriëlsa) bestuurlijk
opdrachtqever

1. Organisatie
9-t0-2074DatumOpenbaarStatus

4e kwartaal2OI4PeriodeCollege B&WBestemd
voor

Brede School Leuken

Nieuwbouw Basisschool Leuken inclusief kinderopvang
voorzieningen.

2. Projectresultaat

o 4e kwartaal 2OI4 / 1e kwartaal 2015: afrondin I
dekkingsvoorstel projectkosten en voorbereiding
kred ietvoorstel gemeenteraad.

c) Doorkijk

o Aanbesteding architect is afgerond, Er is een projectgroep
geformeerd met gemeente, Meerderweert, schooldirectie,
Hoera Kinderopvang, Laride (extern bureau dat het proces
begeleid) en Frencken Scholl architecten.
Programma van Eisen, schetsontwerp, begroting en
dekkingsvoorstel project zijn in voorbereiding.
Overeenstemming bereikt met Hoera Kindercentra over een
kostendekkende investering in de kinderopvangvoorziening
bij de school. Overeenkomst waarin voorwaarden worden
vastgelegd, is in voorbereiding.
Tijdelijke huisvesting tijdens bouwperiode wordt voorzien in
de Martinusschool i.c,m. met een gedeelte van de huidige
basisschool Leuken dat tijdens de bouwperiode gehandhaafd
kan blijven (Middelstestraat 79).

o

o

b) Heden

t4-72-201 1 : Gemeenteraad heeft kennis genomen van de door
B&W vastgestelde projectopdracht en heeft een
voorbereidingskrediet van € 300.000,00 beschikbaar gesteld.
O4-06-2OL3: B&W besluit:
o Meerderweert (bouwheer) kan starten met de

voorbereidingen; hiervoor kan het reeds beschikbaar
gestelde voorbereid ingskred iet worden aa nwend.

o Uitgangspunt is realisatie van een nieuwe basisschool zonder
gymzaal

o Gemeente investeert niet in een voorziening voor
kinderopvang,

25-09-2013: Motie gemeenteraad waarin het college wordt
opgedragen met betrokken partijen een oplossing te zoeken voor
de realisering van buitenschoolse opvang en peuteropvang bij de
nieuw te bouwen scholen in Leuken en Laar-Laarveld,
0B-10-2014: Raadscommissie Bedrijfsvoering en Inwoners is
geinformeerd over de stand van zaken / projectvoortgang,

a) Voorafgaand
3, Stand van zaken



le kwartaal 2015Volgende
voortqa nqsra pportaqe

Ke n n i snem en va n d eze voo rtg a ng sra pporta g e.8. Besluit

Martinusschool wordt momenteel gebruikt door schoolbestuur
Meerderweert voor tijdelijke huisvesting van leerlingen uit
Nederweert. Einde gebruik is voorzien in zomer 2015.
Aansluitend kunnen leerlingen van Leuken hier gehuisvest
worden. Indien de onderwijsprojecten in Nederweert vertraging
oplopen, komt de Martinusschool mogelijk pas later beschikbaar.
Start bouw van de nieuwe school in Leuken kan hierdoor worden
vertraaqd.

7. Risicoparagraaf

Voorbereidingskrediet van € 300.000,00 excl, indexeringVastgestelde krediet
d.d. 10-10-2008

6. Geld

Planning start bouw: 2e / 3 kwartaal 2015Vastgestelde planning
d.d. xxxx

s. T¡jd

In voorbereiding, vaststelling gelijktijdig met kredietvoorstelVastgestelde PvE d.d
XXXX

Format 1: Voortgangsrappoftage College B&W
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Zeci vastgoed/Van Heurd) Externe partners
T. Huijbersc) projectleider

Afdelingshoofd: T. van Tilburgb) ambtelijk
opdrachtqever

College van B&W, F. van Eersela) bestuurlijk
opdrachtqever

1. Organisatie
29 oktober 2014DatumOpenbaarStatus

4e kwartaal2Ot4PeriodeCollege B&WBestemd
voor

Projectnaam Sutjensstraat deelgebied Noord
sra e College B&Wa rtaVoo

12 grondgebonden woningen in het noordelijk deel van het
plangebied.
Invulling vlek voormalig Timmerhuis.

2. Projectresultaat

Grondwatersanering valt duurder uit.
Extra post opgenomen van € 25.OOO,OO.

a7. Risicoparagraaf
Tekort NCW: e L549.7O2,OO.

6. Geld

Vanwege de teruggang in de vraag naar woningen kon niet
eerder gestart worden met de bouw van de 12 woningen van de
ontwikkelingscombinatie Van Heur/Zeci vastgoed. Vanaf 2011
wordt dit bouwplan qefaseerd uitqevoerd,

Vastgestelde planning
d.d. B mei 2008

s. rijd

Het project Van Heur/Zeci vastgoedontwikkeling wordt
overeen komstig het vastgestelde PVE uitqevoerd

Vastgestelde PvE juli
2008

4. Kwaliteit

Nieuw voorstel 4 woningen Kerkstraat wordt verder
uitgewerkt door ontwikkelaa r.
In september is er weer een overleg geweest met de BAM
over de voortgang. Inmiddels van de BAM een brief
ontvangen over de verkoop van de woningen. Op dit
moment loopt het nog niet voorspoedig. fn afwachting
van het nieuw grondprijsbeleid bekijken wat er mogelijk
is om de verkoopprijs van de woningen te drukken.
fndien dit geen mogelijkheden biedt de mogelijkheid
onderzoeken de gronden hier afwaarderen en elders
opwaarderen.

c) Doorkijk

Het gewijzigde bestemmingsplan Kerkstraat 99 t/m 101
is definitief.
Koopovereenkomst(onder voorwaarden) met de BAM is in
april gesloten.
De woningen zijn op de markt gebracht. Op dit moment
zijn er 2 woningen in optie en is er 1 definitief verkocht.
Voor de 4 woningen aan de Kerkstraat is een aangepaste
massastudie aangeleverd,

b) Heden

September 2OO8 B&W: goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst met Zeci Vastgoed/ Van Heur.
November 2O11 B&W: goedkeuring indiening einddeclaratie
SDV-subsidie bij de Provincie.

a) Voorafgaand
3. Stand van zaken



1e kwartaal 2015Volgende
voortqanqsrappoftaqe

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.B. Besluit

o Herinrichting openbare ruimte duurder.
. Afzet woningen door van Heur/BAM lukt niet.

Extra plankosten, langere doorlooptijd en lagere
grondopbrengsten.

o In risicobuffer jaarrekening 2013 is rekening
gehouden met bovenstaande risico's.



(

Bestuur voetbalvereniging DESMd) Externe partners
M.J.M. Bessems, projectleider POc) projectleider

A.M.M. Weekers, hoofd OCSWb) ambtelijk
opdrachtqever

G. Gabriëls, wethoudera) bestuurlijk
opdrachtqever

1. Organisatie
t6-09-20t4DatumNiet openbaarStatus

4" kwartaal2014PeriodeCollege B&WBestemd
voor

Verplaatsen sportpark Vrouwenhof incl. DESM
e van B&WcolortaVoortgangsra

Een nieuwe sportaccommodatie voor voetbalvereniging DESM.2. Projectresultaat

Niet van toepassingVolgende
voortqa nqsra pDortaqe

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage8. Besluit
7. Risicoparagraaf

Bij de prioriteiten 2010 heeft de raad een krediet beschikbaar
gesteld van € 2.855.000,--
De raming is € €3.155.192,16. Het tekort zou worden gedekt uit
de opbrengsten van de Koekoeksweg.

De aanbestedingen van de diverse onderdelen zijn gunstig
verlopen waardoor er enige ruimte is ontstaan ten gunste van
het tekort.
Bij de eindafrekening zal blijken of nog een tekort gedekt
moeten worden uit de opbrengsten van de Koekoeksweg.

De kosten voor de herinrichting van de Leukerschansstraat
komen ten laste van exploitatieplan Vrouwenhof,

Vastgestelde krediet
d.d. november 2010

6. Geld

Werkzaamheden gereed.
Eindafrekening met DESM
Eindafrekeninq met Provincie (subsidie)

Vastgestelde planning
d.d.26-01-2070

s. Tijd

Is vastgesteld 1e kwartaal 2012.Vastgestelde PvE d,d
XXXX

4. Kwaliteit

Een paar kleine puntjes moeten nog worden afgewerkt waarna
de financiële eindafrekening kan worden opgesteld.

c) Doorkijk

Het clubgebouw en de accommodatie zijn gereed. Het complex is
inmiddels in qebruik qenomen.

b) Heden
Projectopdracht vastgesteld 26-0I-2070a) Voorafqaand

3. Stand van zaken



a

N,v,t.d) Externe partners
Paul Verhappenc) projectleider

T. v. Tilburg (afdelingshoofd projectontwikkeling)b) ambtelijk
opdrachtqever

College van B&W, F. van Eersel (wethouder)a) bestuurlijk
opdrachtqever

Gemeente Weert1. Organisatie
Oktober 2014DatumOpenbaarStatus

4e kwartaal 2074PeriodeCollege B&WBestemd
voor

Vrouwenhof
Vo sran e College B&Worta

Woongebied met ca. 32O woningen, sportvoorzieningen2. Projectresultaat

s. Tijd

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichtinq en oplossinqsrichtinq eecreven.

Vastgestelde PvE d.d.
23-L7-2004

4. Kwaliteit

Realisatie van fase 3 zal2 a 3 jaar in beslag nemen, afhankelijk
van de markt. Omstreeks 2015 kan het merendeel van het plan
Vrouwenhof worden afgerond, Wat resteert is een stukje
zelfrealisatie door vd Kerkhof tlm 2Ol7.

c) Doorkijk

Met BAM is, onder voorwaarden, overeenstemming bereikt over
de bouw van woningen in fase 3. De koopovereenkomst in april
2014 gesloten.
Met Wonen Limburg en Meulen wordt gewerkt aan een plan en
overeenkomst voor de Hoevelocatie. Aanvang bouw is
gepland in januari/februari 2015. Naar verwachting wordt
de samenwerkingsovereenkomst in december 2O14 aan
de raad voorgelegd.
In september 2Ot4 is Vrouwenvelde BV gestart met de bouw van
6 woningen.
Met Wonen Limburg wordt gesproken over een
overeenkomst voor de bouw van I sociale huurwoningen
aan de Heuvelweg in fase 3 (achterzijde
woonwagenlocatie Kraanheuvel).

b) Heden

- 9-2011: Vaststellen bestemmingsplan (gemeenteraad)
- 4-201I: Besluit tot onteigening (gemeenteraad)
- 3-2OI1: Aankoop gronden Wulms: (college)
- 5-2011: Laatste bod in kader van onteigening: (college)
- I2-2O71: Laatste bod Hoogeveen en verzoek bij rechtbank

om vervroegde plaatsopname i.v.m. onteigening: (college)
- LI-2O[2: exploitatieovereenkomst met vd Kerkhof
- l2-20t2: ruilovereenkomst met Hoogeveen
- l-2OI4: addendum op overeenkomst Vrouwenvelde BV (vd

Kerkhof) om verkoop van woningen een impuls te geven
- 4-2014: koopovereenkomst met BAM woninqbouw

a) Voorafgaand

De realisatie van fase 1 en 2 is nagenoeg gereed, Er zijn nog
enkele zelfbouwkavels te koop. De locatie van de voormalige
Hoeve moet nog worden ontwikkeld. Het woonrijp maken van
deze fasen is nagenoeq qereed (m.u,v. de Hoevelocatie).

3. Stand van zaken



U pdate ri si co pa ra g ra af
Er is nog sprake van risico voor wat betreft de afzet van kavels,
Dit geldt zowel voor de particuliere als projectmatige bouw. Voor
alle kavels in fase 3 is in principe een afnemer gevonden, maar
de daadwerkelijke verkoop van kavels blijft een risico.
Projectkavels zullen door ontwikkelaars niet eerder worden
afgenomen dan nadat 7Oo/o van de woningen is verkocht. Met
Vrouwenvelde Weert BV is een nadere fasering afgesproken
waarbij al wordt gestart met bouwen alvorens deze 7Oo/o is
bereikt.
Vooralsnog heeft Meulen de gronden van de Hoevelocatie niet
afgenomen. Verplichte afname van deze gronden maakt wel deel
uit van de met Meulen gesloten overeenkomt. Gezien de huidige
economische situatie mag verondersteld worden dat dit voor de
gemeente een risico is. Meulen is formeel in gebreke gesteld en
gesommeerd om uiterlijk op 1 oktober 2013 met een plan te
komen. Bij brief van 30 september 2013 heeft Meulen verzocht
om te kijken naar aanpassing van de overeenkomst. Bij brief van
11 december 2Ot4 is door de gemeente gereageerd op dit
schrijven van Meulen. Hen is aangeboden om overleg te hebben
over de problematiek en zij zijn tot 1 februari 2014 in de
gelegenheid gesteld om met een oplossing c.q, plan te komen.
Op 27 januari heeft overleg plaatsgevonden met Meulen en
Wonen Limburg. Meulen en Wonen Limburg trekken
samen op bij de realisatie van dit plan. Er is afgesproken om
te gaan rekenen aan het plan van bureau Dhondt voor de bouw
van 26 grondgebonden woningen en opnieuw te bezien of er
subsidiemogelijkheden zijn, Op 26 maart is wederom overleg
geweest met Meulen en Wonen Limburg. Zij hebben een
alternatief plan toegelicht bestaande uit 30 huurwoningen,
passend binnen het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.
Afgesproken is om dit plan snel uit te werken, een
samenwerkingsovereenkomst te sluiten en het plan te
realiseren. De uitwerking van dit plan voorloopt

7. Risicoparagraaf
Aanpassen aan
actualiteit

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.
Plan wordt uitgevoerd binnen vastgestelde kredieten. In de
grondexploitatie is sprake van een negatief saldo van €
350.000,--.
De provincie heeft een subsidie in het vooruitzicht gesteld van €
175,000,--. De beschikkinq is nog niet ontvangen.

Vastgestelde krediet
6. Geld

De onteigeningsprocedure c.q. onderhandelingen hebben geleid
tot vertraging in de oorspronkelijke planning, Inmiddels is er
overeenstemming over de aankoop c,q, exploitatie van alle
gronden.
De ontwikkeling van woningen in fase 3 zal als gevolg van de
marktomstandigheden leiden tot een verdere vertraging.
De verkoop van woningen door BAM en Vrouwenvelde BV
stagneert. Op 26 september heeft overleg plaatsgevonden
met BAM vanwege de stagerende verkoop. Aansluitend
heeft BAM schriftelijk verzocht om de afgesproken termijn
voor aanvraag van de bouwvergunningen op te schorten.
Met Vrouwenvelde BV wordt gesproken over een beperkte
wijziging van de planopzet.

Vastgestelde planning
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Format 1: Voortgangsrappoftage College B&W
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1e kwartaal 2015
Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.

voorspoedig. De concept-samenwerkingsovereenkomst ¡s
gereed.
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passingNiet van toed) Externe partners
Oukje Reijnenc) projectleider

Hoofd afdeling Omgevingsbeleid René Bladderb) ambtelijk
oodrachtoever

Wethouder Frans van Eersela) bestuurlijk
opdrachtqever

Gemeente Weert1. Orqanisatie
tB-rL-2074DatumOpenbaarStatus

4e kwartaal20t4PeriodeCollege B&WBestemd
voor

De Lichtenberg
CollVoortga ngsrapporta e B&W

Projectopdracht college van B&W d.d. 4 mei 2010
1. verwerving van resterende gronden en opstallen;
2. (nood) herstel van opstallen en openbare ruimte;
3. uitvoering geven aan de Ontwikkelingsvisie via onder meer
een stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan naar een
bestemm ingsplan;
4. uitvoeren van bodemsanering op de verworven gronden;
5. bevorderen van de financiële haalbaarheid van het plan.

2. Projectresultaat

25-08-2009, projectopdracht (college);
23-09-2009, voorbereidingskrediet € 50.000 (raad);
4-5-2010, ontwikkelingsvisie en projectopdracht
Ontwerpfase (col lege) ;
10-06-20 10, planolog isch voorbereid ingsbesluit (raad).
5-10-2010, aanvraag Restauratiesubsidie (college);
28-10-2010, rijksmonumentenstatus toegekend door
11-1-2011, aanvraag BRIM subsidie (college);
15-2-2OLI, aanvraag ISV III subsidie (college);
27-9-2017, vaststellen bestemmingsplan (raad) ;
10-01-2012, aanvraag BRIM subsidie indieningsjaar 2OI2
(college);
29-O5-2OI2, besluit om de provincie te verzoeken de
looptijd van het project, waarvoor de provincie een
incidentele projectsubsidie heeft verleend, te verlengen
tot en met 31 december 2013 (college);
26-09-2012, motie aangenomen (raad) :

raad wil geld beschikbaar stellen voor onderhoud theater'
raad in principe bereid een bijdrage te doen voor water-
en winddicht maken;
7-71-2072 Amendement aangenomen over het
beschikbaar stellen van € 39.500,00 voor restauratie
Mariakapel, entree met ommuring en boogbrug (raad);
20-17-2012 Ingestemd met een raadsinformatiebrief over
onder andere de besteding van het voorbereidingskrediet
(college);
l2-t2-2j12 Besluit tot beschikbaar stellen van een
krediet beschikbaar voor de bodemsanering nabij de
boerderijen aan lJzerenmanweg 5 en 7 (raad)
In 2O12 1e Lichtenberg Experience tijdens Open
Monumentendag. In 2O13 was'de Lichtenberg'
landelijk gezien met 3.OOO bezoekers een van de

a) Voorafgaand
3, Stand van zaken



6. Geld

Project verloopt conform planning.Vastgestelde planning
d.d. 4 mei 2010

s. Tijd

Plannen zijn nog in voorbereidingsfaseVastgestelde PvE d,d
4 mei 2010

4. Kwaliteit

Subsidievaststelling door Provincie op basis van
vera ntwoordi ng /accounta ntsverkla ring
Verzoek richting Provincie Limburg reservering restant
subsidie voor het voltooien van de gehele restauratie.
Contact andere openluchttheaters over mogelijkheden.
Eind oktober 2O14 wordt gestart met de
saneringswerkzaamheden: ABdK onderneemt actie
incl. communicatie met omwonenden en Provisus.
Vervolggesprekken met Provisus over mogelijkheden
gezamenlijke ontwikkeling in het gebied Weert West
Bepalen hoe om te gaan met gebouwen en initiatieven van
pa rticu I ieren ( Boostengymzalen, boerderij, sa n ita i rgebouw,
Mariakapel en schuur achter openluchttheater) en contracten
hier op afstellen
Bepalen hoe om te gaan met voorbereidingskrediet (zie punt
6).
Noodzakelijk onderhoud uitvoeren en financieren uit de
Algemene Dienst
Onderzoek naar invulling van De Lichtenberg is onderdeel
van Gebiedsvisie Kempen-broek;
Meewerken aan initiatieven in het complex om bekendheid,
betrokkenheid en draaqvlak te verqroten;

c) Doorkijk

In de begroting van 2O14 zijn middelen gereserveerd
voor (groen)onderhoudswerkzaa mheden.
Wind- en waterdicht maken theatergebouw en
regiecabine: dakherstel, ramen dicht maken afgerond.
Nu nog asbest verwijderen.
De onderhoudswerkzaamheden van de Mariakapel' de
boogbrug, de entree en het biibehorende deel van het
groen zijn uitgevoerd. De oplevering heeft op 18
december 2OL3 plaatsgevonden en op 26 maart 2OL4
hebben we een feesteliike opening gehad

b) Heden

toppers. ln 2Ol-4 waren de Mariakapel en het
Kunstcentrum open.
Na beëindiging van de erfpacht per 31 december
2013 besloot eigenaar Provisus het
openluchttheater ook niet incidenteel open te
stellen.
Vanaf 21 juni 2OL4 is in TivoliVredenbrug
Muziekcentrum Utrecht permanent een film te zien
die september 2O12 is opgenomen in het
open luchttheater.



le kwartaal 2O15Volgende
voortqanqsraDÞortaqe

Kennisnemen van deze voortgangsra pportageB, Besluit

Beperkte financiële middelen (zie 6). De zoektocht naar in- en
externe geldstromen heeft tot nu toe de volgende resultaten:
- Bijdrage van 600lo in de bodemsaneringskosten door ABdK;
- provinciale subsidie van € 250.000 voor

restauratiewerkzaamheden op basis van cofinanciering
(50o/o);

- subsidie in het kader van de BRIM 2011 van 30o/o van
subsidiabele kosten voor restauratie van Mariakapel,
boogbrug en entree met ommuring;

- waarderingssubsidie provincie van € 2.500,00.

Aandachtspunt is de geldigheid van de ontvangen subsidies.
Voorwaarde van de subsidie van de provincie is bijvoorbeeld dat
de werkzaamheden uiterlijk 1 december 2OI2 zijn uitgevoerd.
Voor de subsidie van ABdK moet voor 1 januari 2013 zekerheid
zijn over de uitvoering en planning van de bodemsanering.

Verval van het complex. Beheersing door het uitvoeren van
(nood) herstel voor die delen die in eigendom zijn verkregen.
Een belangrijk deel van de grondpositie is in handen van derden.
Gesprekken over verwervingen vinden plaats.

Herbestemming van het gebied. Er zijn geen concrete plannen
voor het gebruik van het monumentaal complex.

Er is geen budget voor structureel onderhoud en voor een
opstalverzekering.

7. Risicoparagraaf

Er wordt gewerkt met een voorbereidingskrediet van € 250.000,
waarvoor nog geen definitieve dekking is bepaald. Dit
voorbereidingskrediet volstaat tot en met het 4e kwartaal van
2OI2, de looptijd van de huidige projectopdracht.
Gedurende de ontwerpfase ontstaat steeds meer duidelijkheid
over de benodigde financiële inspanningen voor onder meer
verwervingen. Er is hiervoor tot op heden geen krediet
beschikbaar gesteld. Belangrijk aandachtspunt is de
voorliggende bezuinigingsoperatie binnen de gemeente.
Op B november 2OI2 is per amendement besloten €39.500,-
beschikbaar te stellen voor restauratiewerkzaamheden vanuit de
Algemene Reserve.
Dec. 2Ol2 is een krediet van €120.000,- beschikbaar gesteld
voor saneringswerkzaa mheden.

Vastgestelde krediet
d,d. 10 juni 2010



BAM Woningbouwd) Externe partners
P. Joppenc) projectleider

T van Tilburgb) ambtelijk
opdrachtqever

College van B&W, A.F. Van Eersel (wethouder)a) bestuurlijk
opdrachtqever

Gemeente Weert1. Organisatie
15 oktober 2OI4DatumOpenbaarStatus

4e kwartaal2Ol4PeriodeCollege B&WBestemd
voor

gebiedsontwikkeling Wilhelminasingel-Driesveldlaan - 2e fase
rtage College B&WVoo sraan

1. Fase van nazorg oplevering nieuwe stadhuis en
parkeergarage; Totdat het beheer en exploitatie
organisatorisch zijn ingericht vormt deze fase van nazorg
onderdeel van de 2e fase van de gebiedsontwikkeling
Wil helminasi ngel-Driesveldlaa n,

2. Gefaseerde realisatie van de commerciële ruimte en de
woningen bekend als La Cour Bleue:

Fase 1, start bouw begin mei 2014 - oplevering maart 2015
. 31 appartementen in de (sociale) huursector;
. 5 appartementen in de koopsector;
. 987 m2 commerciële ruimtes.

Fase 2a en 2b: start bouw bij voldoende afname:
. 2à, 17 appartementen in de duurdere koopsector;
. 2ã, 794 m2 commerciële ruimtes;
. 2b, 16 appartementen in starterscategorie.

Fase 3, start bouw bij voldoende afname:
- 10 grondgebonden woningen in de koopsector

De voortgang van de inrichting van de openbare ruimte is
onderdeel van de rapportage "herinrichting stations- en
stadhuisomqevinq".

2. Projectresultaat

12-10-2009: de raad stemt in met de
gebiedsontwikkeling Wilhel mi nasi ngel-Driesveldlaan : de
nieuwbouw van het stadhuis, ondergrondse
parkeergarage, commerciële ruimte en woningen; de
raad uit haar wensen en bedenkingen op de
realisatieovereenkomst (ROK) met BAM Woningbouw;
L4-L0-2010: de raad stelt een krediet van € 31.500.000
beschikbaar voor de bouw van het nieuwe stadhuis en de
onderg rondse parkeergarage;
2-I7-2O71: de raad neemt kennis van het addendum op
de ROK; hierin zijn aanvullende afspraken gemaakt over
de realisatie van de commerciële ruimte en de
woningbouw.
2t-72-2O13: het nieuwe stadhuis en de parkeergarage
worden aan gemeente Weert opgeleverd.
22-O4-2OL4: Het nieuwe stadhuis is ingericht en in
gebruik genomen. Vanzelfsprekend qaat dit qepaard met

a) Voorafgaand
3. Stand van zaken



Op 74 oktober 2010 heeft de gemeenteraad een krediet
van € 31.500.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie
van het stadhuis en de parkeergarage. In dit krediet is
een bedrag gereserveerd van € 475.000 ten behoeve van
de realisatie de woningen en de commerciële ruimtes.
Met BAM is overeengekomen dat de gemeente BAM een
bedrag vergoedt van € 256.653 voor het treffen van
noodzakelijke voorzieningen. Voor de verdere
operationele uitwerking van de ROK is het restant ad
€ 218.347 gereserveerd - zie tevens raadsbesluit d.d. 2
november 2OI1-. De ambtelijke uren worden uit dit
bedrag gedekt. De afrekening voor het onderdeel
nieuwbouw stadhuis en parkeergarage moet nog
plaatsvinden. Na afronding van deze 2e fase vindt de
eindafrekening voor de totale gebiedsontwikkeling plaats.
De ambtelijke uren ten behoeve van de nazorg komen
ten laste van het exploitatiebudget voor het nieuwe
stadhuis en de parkeergarage. Over de actuele stand
van zaken t.a.v. het krediet nieuwbouw stadhuis
bent u geïnformeerd in de informatiebijeenkomst
van 1O september.
De kosten van beheer en exploitatie van het nieuwe
stadhuis zijn opgenomen in de begroting 2015.

6. Geld

Naar verwachting bedraagt de totale doorlooptijd voor deze 2e
fase ca, 24 maanden gerekend vanaf l januari 2014 tot en met
oplevering en nazorg in december 2015. De garantietermijn van
het nieuwe stadhuis en de parkeergarage loopt af in december
2014.

s. rijd

De kwaliteit van het stadhuis en de parkeergarage is vastgelegd
in de besteksdocumenten met Tiberius. De kwaliteit van de
commerciële ruimtes en de woningbouw is vastgelegd in de ROK
met BAM Woninqbouw.

4. Kwaliteit

2OI4: start realisatie 2e fase commerciële ruimte
woningbouw;
le helft 2015: oplevering 1e en 2e fase commerciële
ruimte en woningbouw.
2OL6: realisatie 3e fase woningbouw.

c) Doorkijk

BAM Woningbouw is volop bezig met de bouw van
fase 1, oplevering naar verwachting in mei 2O15.
BAM Woningbouw is voornemens om de toren- en
startersappartementen (fase 2) op te starten. De
eerste stappen richting notaris zijn gezet.

b) Heden

de nodige kinderziektes. Deze worden verholpen,
LO-6-2OL4: het 2e addendum op de ROK is
ondertekend. Hierin worden aanvullende afspraken
gemaakt i.v.m de gefaseerde uitvoering.
l9-9-20t4: De notariële akten t.b.v. de overdracht
en splitsing van gronden, opstalrecht e.d. voor de
1e fase zijn gepasseerd.



1e kwartaal 2015Volgende
voortqanqsrapportaqe

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.8. Besluit

BAM vraagt om gefaseerde afname van de
parkeerplaatsen in lijn van de bovengenoemde fasering.
Dit heeft gevolgen voor de gemeentelijke kasstromen: de
inkomsten komen gespreid binnen, maar BAM
betaalt hier rente over.
Deze gefaseerde uitvoering maakt dat er allerlei tijdelijke
voorzieningen getroffen moeten worden (gefaseerde
aanleg bestrating, verlichting, hekwerken e.d.),
Deze kosten zijn oorspronkelijk niet voorzien.
De gefaseerde uitvoering van het project en de
tussentijdse programmatische wijzigingen zijn
mogelijk van invloed op de reeds toegezegde
subsidies. Het vraagstuk staatssteun is nader
onderzocht: er is geen sprake van voorfinanciering.

7, Risicoparagraaf



N.v.t.d) Externe partners
S. Eurlingsc) projectleider

P. Dekker (afdelingshoofd OG)b) ambtelijk
opdrachtqever

Wethouder: H, Litjensa) bestuurlijk
opdrachtqever

1. Organisatie
17-to-20r4DatumOpenbaarStatus

4e kwartaal 2O74PeriodeCollege B&WBestemd
voor

Stations- en stadhuisomgeving
sraVoortgan e College B&Wrta

Herinrichten van het openbare gebied van de stations- en
stadhuisomgeving. Hieronder vallen de straten Stationsstraat,
Stationsplein, een deel van de St. Maartenslaan tot en met de
Drehmansstraat, Drehmansstraat, Boermansstraat en een
gedeelte van de Parallelweg gelegen tussen het Stationsplein en
de Driesveldlaan, Driesveldlaan, een gedeelte van de
Wilhelminasingel gelegen tussen de Langstraat en de
Wilhelminastraat, Stadhuispassage, Wilhelminaplein en het Sint
Raphaelpad. In de Boermansstraat, Dremansstraat,
Driesveldlaan, Wilhelminasingel en de St. Maartenslaan wordt
het bestaande riool vervangen. Bij de herinrichting van het
gebied wordt het regenwater van het openbaar
verhardoppervlakte en zoveel mogelijk bebouwing incl. Het
Stationskwartier" en het nieuwe stadhuis afgekoppeld van de
riolerinq en qeTnfiltreerd in de bodem.

2. Projectresultaat

15-3-2011: Besluit over Collegeadvies "Voorlopig
ontwerp openbare ruimte
gebiedsontwikkeling nieuwe stadhuis
(Wilhelminasingel, Driesveldlaan
Wilhelminaplein, stadhuispassage en Sint
Raphalepad).

31-5-2011: Besluit over Collegeadvies voor "Aanpassen
ontwerpplan, defi nitief ontwerp,
voorbereiden t. b.v. rioolvervanging,
hemelwater afkoppelen en bestek
voorbereiding Stationsplein en omgeving",

6-7-20II: Besluit over raadsvoorstel t.b.v. het
beschikbaar stellen van een krediet
€ 106.800, - voor engineering en bestek
voorbereiding voor de in 2 genoemde
werkzaamheden.

Februari 2OI2: Vaststelling uitgangspunten PVE en
schetsplan herinrichting openbaar gebied.

april/juni 2Ol2:
- Opstellen ontwerp openbaar gebied (ambtelijk

vaststellen voorlopig ontwerp openbaar gebied juli
2012)

- uitvoeren diverse onderzoeken (zoals
Milieukundig-, infiltratie-, asbest-, asfalt- en
civieltechnisch onderzoek)

a) Voorafgaand
3. Stand van zaken



Inrichting Wilhelminaplein: 4e kwartaal 2O74.
Inrichting Stadhuispassage: medio 2075 (nadat de

ontwikkeling La Cour Bleue gereed is).
Aanleg Smeetspassage: medio 2075.
Nadere uitwerking ontwerp voor de Smeetspassage: 7"

kwartaal 2075.
Aanleg extra regenwaterbuffer: 7e kwartaal 2O75

c) Doorkijk

Juni 2O74: Ontwerp van de infiltratievoorziening
aan de Sint Maartenslaan is ambteliik
vastgesteld.

79-9-2074.' Stationsstraat, Stationsplein,
Pa ra I I e lweg, Boe rm a n sst ra at,
Dreh ma nsstraat, Si nt Maa rtenslaa n en
Sint Raphaelpad zijn opgeleverd.

De aanplant van groen in het gehele projectgebied wordt
begin 4e kwartaal 2O74 uitgevoerd (plantseizoen).

b) Heden

IB-9-2072: presentatie voorlopig ontwerp commissie
EZ

25-9-2072: presentatie voorlopig ontwerp omwonenden
en belanghebbenden.

November 20!2: gemeenteraad heeft begroting vastgesteld
met doorschuiven krediet naar 2014.

L0-4-2013: Gemeenteraad heeft motie aangenomen om
votering krediet 2013 toe te staan en
stationsomgeving en stadhuisomgeving
gezamenlijk in 2013 -2OI4 uit te voeren.

26-6-2013: Gemeenteraad heeft ingestemd met het
samenvoegen van de projecten
stationsomgeving en stadhuisomgeving en
heeft het benodigde krediet voor de
stationsomgeving gevoteerd voor 2013.
Voor de stadhuisomgeving was het
benodigde krediet vastgesteld in de
begroting 2013. Tevens is op dezelfde dag
middels een ander raadsvoorstel het
gezamenlijke ontwerp voor de stations- en
stad hu isomgevi ng vastgesteld

De uitvoering vindt plaats op basis van een UAV-GC contract.
Het betreft Europese aanbesteding met voorselectie, waarbij de
opdracht op EMVI is gegund.

Augustus 2Ot3: Nutsbedrijven hebben opdracht gekregen
om kabels en leidingen vooruitlopend aan de herinrichting te
verleggen.
11-9-2013: Heeft aanbesteding plaatsgevonden, De

opdracht is op 27 september2O13 gegund
aan Van Boekel Zeeland B.V.

Januari 2Ol4: Van Boekel Zeeland B.V. is gestart met de
realisatie van de eerste fasen.

3I-3-2OL4: De Wilhelminasingel en Driesveldlaan zijn
opgeleverd volgens de contractuele
(plannings)eisen.

Maart 2014: Ten aanzien van de regenwaterbuffer in de
Sint Maartenslaan zijn diverse onderzoeken
en een ontwerp opgesteld. Hierbij zijn de
directe omwonenden betrokken.



7e kwartaal 2O75Volgende
voortqanqsraooortaoe

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage8. Besluit

Voor dit project is in de voorbereiding en voorafgaand aan de
uitvoering een risicoanalyse opgesteld. Het project zal risico
gestuurd uitgevoerd worden. Dit betekent dat het risicodossier
telkens bijgesteld en geactualiseerd wordt.
Tot op heden is er geen overschrijding van het Krediet.

7. Risicoparagraaf

Totale vastgestelde krediet is € 6.003.159, - waarvan:
- € 3.125.000, - is opgenomen in de begroting 2013
- € 2.878.159, - op 26 juni 2013 door de gemeenteraad is
gevoteerd voor 2013
- € 95.000,- voor de Smeetspassage is de begroting 2074
opgenomen.

Vastgestelde krediet
d.d.6-7-2011 en 26-
6-2013

6. Geld

Planning d.d. 13 september 2011 is vastgesteld op basis van
ambtelijke besluitvorming.
Oplevering herinrichting 19 september 2014
Oplevering Smeetspassage medio 20 75
Oplevering extra regenwaterbuffer 2e kwartaal 2O75

Vastgestelde planning
d.d. 13-09-20LL

s. rijd

PvA d.d. maart 2011 is vastgesteld op basis van ambtelijke
besluitvorm ing,
De uitvoering van de werkzaamheden wordt, anders dan
gebruikelijk, uitgevoerd worden op basis van een UAV-gc
contract, In verband met efficiëntie op gebied van fasering en
communicatie en kostenbesparing zijn de projecten
Stadhuisomgeving en Stationsomgeving gezamenlijk
aanbesteed.

Vastgestelde PvE
maart 2011

4. Kwaliteit



Wonen Limburgd) Externe partners
M, Bessemsc) projectleider

T. v. Tilburg (afdelingshoofd projectontwikkeling)b) ambtelijk
opdrachtqever

College van B&W, F, van Eersela) bestuurlijk
opdrachtqever

Gemeente Weert1. Organisatie
29-tO-2014DatumOpenbaarStatus

4e kwartaal 20L4PeriodeCollege B&WBestemd
voor

Project Kloosterstraat
e ColleVoortgangsrap e B&Wo

Bouw van 3 vrije sectorwoningen, (10 á 11) grondgebonden
woningen en 18 appartementen.

2. Projectresultaat

Drie kleuren : groen (conform bestuursopdracht/programma van
eisen), oranje (aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). B¡j
oranje en rood worden knelpunten beschreven en maatregelen
benoemd.

De grondgebonden woningen moeten opnieuw in de woonvisie

Vastgestelde PvE
n,v.t.

4. Kwaliteit

Het aangepaste BP is op 12 februari door de raad vastgesteld en
op 19 februari ter inzage gelegd . De moskee heeft bezwaar
aangetekend tegen de geluidsberekeningen en de daarbij
behorende keuze. Als gevolg hiervan is het plan aangepast en
opnieuw aan de raad voorgelegd en goedgekeurd. Opnieuw heeft
de moskee bezwaar aangetekend. Dit bezwaar is echter door de
RvS afgewezen waardoor Wonen Limburg de bouwvergunning
kan aanvragen.

De gemeentelijke zelfbouwkavels zijn in de markt gezet,
hiervoor is echter geen belangstelling,

Met de moskee is overleg geweest over de invulling van het
plan, Hierover is nog geen overeenstemming bereikt.

Het terrein dat bestemd is voor de grondgebonden woningen is
momenteel ingezaaid met gras.

c) Doorkijk

Door de gemeente is een inrichtingsvisie opgesteld. Met Wonen
Limburg is overeenstemming bereikt over het programma en de
verkaveling van de woningen aan de hoek Fransiscuslaan-
Graafschap Hornelaan. De aanpassing van het BP heeft geleid
tot aanpassingen voor de qrondqebonden woninqen.

b) Heden

- 3O-7-2007: Projectmelding (college)
- 7-7-2008:Vaststelling plan van aanpak en concept
programma van eisen (college)
- 3-4-2012 Vaststelling ontwerp en koopovereenkomst met
Wonen Limburg (college)
- L7-4-2012 behandeling in info commissie RO (akkoord)
- 10-6-2013 BP vastgesteld in de raad
- 72-2-2014 aanpassinq BP vastqesteld in de raad

a) Voorafgaand
3. Stand van zaken



1" kwartaal 2015Volgende
voortoanosraooortaqe

Kennisnemen va n deze voortgangsrapportage.B, Besluit

Afzet van de projectwoningen en de zelfbouwkavels is onzeker
Hierdoor ontstaat het risico van vertraging van opbrengsten.
Dit risico kan beperkt worden door deze woningen af te
waarderen en oÞ kansriike olekken op te waarderen.

7. Risicoparagraaf

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht of raadsbesluit in
exploitatie nemen project), oranje (negatieve afwijking al eerder
onderkend) of rood (nieuwe negatieve afwijking). Bii oranje en
rood worden onder knelpunten de oorzaken beschreven en onder
maatregelen de oplossingsrichtingen.

Het financieel eindresultaat wijkt af van de verwachte opbrengst
Dit heeft vooral te maken met de wijzigingen in het programma
en de daarbij behorende opbrengsten.

Doordat de ontwikkeling wordt uitgesteld, dient er de komende
jaren rekening te worden gehouden met onderhoud van het
perceel, Als besloten wordt op een deel van het terrein tijdelijk
parkeerplaatsen aan te leggen, moet rekening worden gehouden
met aanleqkosten,

Vastgesteld krediet
6. Geld

Drie kleuren : groen (conform bestuursopdracht/programma van
eisen), oranje (aandachtspunt) of rood (negatieve afwiiking). Bij
oranje en rood worden knelpunten beschreven en maatregelen
benoemd.

Nu het BP definitief is, kan Wonen Limburg de bouwvergunning
aanvragen en starten met bouwen in het 1e kwartaal 2015.

Vastgestelde planning
n.v.t.

s. Tijd

worden ingepast



Woonzorg Nederlandd) Externe partners
M. Bessemsc) projectleider

T. v. Tilburg (afdelingshoofd projectontwikkeling)b) ambtelijk
opdrachtqever

College van B&W, F. van Eersel (wethouder)a) bestuurlijk
opdrachtqever

Gemeente Weert1. Organisatie
16-09-2074DatumOpenbaarStatus

4e kwartaal2Ol4PeriodeCollege B&WBestemd
voor

Project Biest zorgappartementen

De bouw van 24 zorgwoningen2, Projectresultaat

6. Geld

Er is geen planning vastgesteld.Vastgestelde planning
n.v.t.

s. Tijd

Drie kleuren : groen (conform bestuursopdracht/programma van
eisen), oranje (aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij
oranje en rood worden knelpunten beschreven en maatregelen
benoemd.

De gemeentelijke voorwaarden zijn opgenomen in het concept-
DO. Het DO is voorhanden maar niet bestuurlijk vastgesteld.

Vastgestelde PvE
n.v.t.

4. Kwaliteit

Er is een concept-overeenkomst opgesteld en er ligt een DO
voor 24 zorgwoningen. Het archeologische vooronderzoek is
inmiddels uitgevoerd. Er dienen aanvullende werkzaamheden te
worden verricht, Deze worden pas ingepland als er gestart wordt
met bouwen, De ontwikkeling is medio 2011 door Woonzorg
Nederland voor onbepaalde tijd stopgezet vanwege
bezuinigingen en een wijziging in de prioritering van projecten.

In een gesprek met Woonzorg in januari 2014 heeft Woonzorg
aangegeven niet meer te willen ontwikkelen. Vanwege alle
maatregelen en beperkingen die de overheid stelt, is
ontwikkeling niet meer mogelijk.
De voormalige bouwvergunning aan Meulen is inmiddels door
gemeente Weert ingetrokken.

In het huidige bestemmingsplan zijn 3 woningen geprojecteerd,

Het onderhoud van het braakliggende perceel is een
aa ndachtspu nt.

c) Doorkijk
Er ligt een conceptovereenkomst en een concept-DOb) Heden
9 februari 2010: Instemming B&Wa) Voorafgaand

3. Stand van zaken



le kwartaal 2015Volgende
voortqa nqsra ÞDo rtaqe

Ken nisnemen van deze voortgangsra pportageB, Besluit

De saneringskosten en kosten archeologie vormen een risico
voor de haalbaarheid van het plan, ook als dit aan derden wordt
verkocht.

Het onderhoud van het perceel vormt tot op dit moment een
groot probleem voor de omgeving. Vanwege de archeologische
verwachtingen mag het perceel niet worden bewerkt alvorens dit
onderzoek is afgerond. Hierdoor is het perceel niet schoon te
houden en arbeidsintensief.

Inmiddels heeft het Franciscushuis overeenstemming bereikt
met Woonzorg over de aanleg van een tijdelijke parkeerterrein
ten behoeve van voorkomende evenementen in het
Franciscushuis. Daardoor is het onderhoudsprobleem tijdelijk
opgelost,

7. Risicoparagraaf

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht of raadsbesluit in
exploitatie nemen project), oranje (negatieve afwijking al eerder
onderkend) of rood (nieuwe negatieve afwijking). Bii oranje en
rood worden onder knelpunten de oorzaken beschreven en onder
maatregelen de oplossi ngsrichti ngen.

Er is geen krediet voor het project vastgesteld en er is geen
grondexploitatie van toepassing. De gemeentelijke kosten
worden bij de initiatiefnemer in rekening gebracht, 50o/o van de
kosten zijn voldaan en worden in mindering gebracht bij een
eventuele defi n itieve overeenkomst.

Vastgesteld krediet



ogisch sociaal werk Midden LimburgStichting Pedagd) Externe partners
Oukje Reijnenc) projectleider

Hoofd afdeling Projectontwikkeling Theo van Tilburgb) ambtelijk
opdrachtqever

Wethouder Frans van Eersela) bestuurlijk
opdrachtqever

Gemeente Weert1. Organisatie
1B-11-2014DatumOpenbaarStatus

4e kwartaal2014PeriodeCollege B&WBestemd
voor

Kerk Maaslandlaan
Voortga ngsrapporta e B&We Coll

Realisatie van een woonbegeleidingscentrum voor personen met
een verstandel ijke handicap.

2, Projectresultaat

Vastgestelde planning
n.v.t.

s. Tijd

Vastgestelde PvE
n.v.t.

4. Kwaliteit

Overleg met PSW over uitgangspunten herontwikkeling.
Plan- en contractvorming met PSW voortzetten.
Overleg met de buurt.
Overleg met harmonie over alternatieve Iocatie.

c) Doorkijk

Na sluiten intentieovereenkomst een brief namens B&W richting
Bisdom sturen voor toestemming sloop en uitsluitsel over
mogelijke voorwaarden bij sloop.
Na herhaaldelijk verzoek nog geen uitsluitsel van het
Bisdom. PSW zoekt contact.
Verlengen intentieovereenkomst tot juli '15 om in
tussenliggende periode de koopovereenkomst op te
stellen en te kunnen sluiten.

b) Heden

Plannen bevinden zich in de voorontwerp fase
Presentatie in de ccie RO 5/4/12: te weinig informatie voor de
ccie om een keuze te maken,
5/2/2OI3 B&W-advies afzien van nieuwe ontwikkeling patio's.
Keuze voor alternatief: PSW.
PSW heeft 21lB eerste schetsontwerp getoond.
Brief ccie RO met stand van zaken n.a.v. ccie vergadering 5-4-
2072
Op 6 mei '14 heeft B&W ingestemd met de
intentieovereenkomst. Op 13 mei '14 is de overeenkomst ook
door de directeur Ruimte ondertekend. Volgens de
intentieovereenkomst moeten partijen vóór 1 november 2014
besloten hebben of het project haalbaar is en moet een
koopovereenkomst gesloten zijn.
Op 22 oktober heeft PSW aangeven een
koopovereenkomst te willen sluiten. Zij hebben een
investeerder gevonden: WoonGoed 2-duizend.

a) Voorafgaand
3. Stand van zaken



le kwartaal 2015Volgende
voortqa nqsrapportaqe

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage8. Besluit

Bisdom stelt onredelijke eisen.
PSW is (financieel) afhankelijk van overheidsbeleid (lees
bezuiniqinqen)

7. Risicoparagraaf

Kerk de Goede Herder maakt deel uit van de grondexploitatie
Wozoco Weert Oost/ Groenewoud.
De verwachten cashflow is positief. Opbrengst en te maken
kosten ziin noq niet vastqesteld.

Vastgesteld krediet
6. Geld



Nieuwe Borg Projectontwikkelingd) Externe partners
M. Bessemsc) projectleider

T. v. Tilburg (afdelingshoofd projectontwikkeling)b) ambtelijk
opdrachtqever

College van B&W, F, van Eersel (wethouder)a) bestuurlijk
opdrachtqever

Gemeente Weert1, Organisatie
16-09-2014DatumOpenbaarStatus

4e kwartaal2Ot4PeriodeCollege B&WBestemd
voor

Project Herontwi kkeling Tenniscentrum
Voo pportage College B&Wa

Woningbouw, diverse types2, Projectresultaat

6, Geld

Drie kleuren : groen (conform bestuursopdracht/programma van
eisen), oranje (aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij
oranje en rood worden knelpunten beschreven en maatregelen
benoemd.

Er is geen planning voor het project vastgesteld. Of de eigenaar
verder wil met de ontwikkelinq is niet bekend.

Vastgestelde planning
n.v.t.

s. Tijd

Drie kleuren : groen (conform bestuursopdracht/programma van
eisen), oranje (aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij
oranje en rood worden knelpunten beschreven en maatregelen
benoemd.

Bij een herontwikkeling zal de gewenste stedenbouwkundige
ontwi kkeling opnieuw worden bekeken

Vastgestelde PvE
n.v.t.

4. Kwaliteit

Wat de eigenaar Werta BV van plan is met het vastgoed is niet
bekend. Indien deze wil ontwikkelen, zal de gemeente opnieuw
toestemmin moeten worden evraa voor m rki

c) Doorkijk

Sinds 2009 heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met Nieuwe
Borg over de planontwikkeling.
Inmiddels is Nieuwe Borg Projectmanagement B.V, failliet. De in
de eerdere overleggen gemaakte afspraken zijn hiermee
vervallen.

b) Heden

3-2-2009: Instemmen met bijgevoegde brief aan Nieuwe Borg
Projectmanagement B.V. en kennisnemen van bijgevoegde
concept-overeenkomst (col lege).
In de brief is aangegeven dat gemeente Weert medewerking
verleent aan een herontwikkelinq van deze locatie.

a) Voorafgaand
3. Stand van zaken



Niet van toepassingVolgende
voortqanqsra ooortaqe

Dit project afuoeren van de lijstB. Besluit
De onderhoudssituatie rondom het complex.7. Risicoparagraaf

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht of raadsbesluit in
exploitatie nemen project), oranie (negatieve afwiiking al eerder
onderkend) of rood (nieuwe negatieve atwiiking). Bij oranje en
rood worden onder knelpunten de oorzaken beschreven en onder
maatreg elen de oplossi ngsrichti ngen.

Er is geen krediet voor het project vastgesteld.
De gemeentelijke kosten die de afgelopen jaren zijn gemaakt,
kunnen niet meer in rekening worden gebracht. Voorgesteld
wordt om de uren alsnog in rekening te brengen bij een
eventuele doorontwikkeling door de eigenaar.

Vastgesteld krediet



r

d) Externe partners
Mevr. S. Eurlingsc) projectleider

Afdelingshoofd: T. van Tilburgb) ambtelijk
opdrachtqever

Wethouder: F. van Eersela) bestuurlijk
oodrachtqever

1, Orqanisatie
77-tO-20L4DatumOpenbaarStatus

4e kwartaal20L4PeriodeCollege B&WBestemd
voor

Taphoeve Stramproy
Voo srapportage College B&Wan

Voorlopig wordt woningbouw aangehouden. def. invulling
bestemming volgt,
Voor de locatie moet het stedenbouwkundig plan uitgewerkt
worden.

2. Projectresultaat

Datum2e kwartaal 2O75Volgende
voortqa ngsrapportaqe

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage,B. Besluit

Ten aanzien van de grondprijs moet dit plan nog
doorgerekend worden.

7. Risicoparagraaf

Project is niet in exploitatie opgenomen.Vastgestelde krediet
d,d. xxxxx

6, Geld

Vastgestelde planning
d.d.

s. Tijd

Vastgestelde PvE

4. Kwaliteit

c) Doorkijk

Op dit moment vinden er oriënterende gesprekken plaats
met een geinteresseerde over de realisatie van 5
grondgebonden woningen op basis van coöperatief
pa rt icu I i e r o pd rac htg eve rsc h a p.

b) Heden

B&W: aankoop locatie in december 2005
Raad: aankoop locatie in december 2005
In jan/febr. 2008 heeft er een haalbaarheidsstudie
plaatsgevonden met woningstichting st. Jozef in Stramproy.
Voorlopig ligt verder ontwikkeling stil.
De locatie is meegenomen binnen het nieuwe bestemmingsplan
"buitengebieden". Binnen het bestemmingsplan is het volgende
mogelijk:

- 15 appartementen
- Praktijkruimte

a) Voorafgaand
3, Stand van zaken



d) Externe Dartners

T. Huijbersc) projectleider

Afdelingshoofd: T. van Tilburgb) ambtelijk
oodrachtoever

Wethouder: F. van Eersela) bestuurlijk
oodrachtoever

1. Orqanisatie
29 oktober 2074DatumOpenbaarStatus

4e kwartaal2OL4PeriodeCollege B&WBestemd
voor

Sutjensstraat deelgebied Zuid
Voortgangsrapporta B&WColl

Circa 76 grondgebonden woningen2. Projectresultaat

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.B. Besluit

. Stagnatie verkoop en ontbreken einddatum in SOK.
Extra plankosten, langere doorlooptijd en lagere
grondopbrengst.

¡ Herinrichting openbare ruimte duurder.
. fn risicobuffer jaarrekening 2OI3 is rekening

gehouden met bovenstaande risico's.

7. Risicoparagraaf

Overhoek is verkocht aan Dhr. Mertens wonend aan de
Kerkstraat.
Tekort NCW: € 1.348.54O,OO.
Er zit nog ruimte in geTnvesteerd bedrag voor civiel techniek
€ 100.000,00.

Vastgestelde krediet
d,d, 5 juni 2008

6. Geld

Woningen zijn op dit moment niet af te zetten.
Afzet in grex gepland voor 20t4 en 2075.

s, Tijd

Het plan van Kero Vastgoedontwikkelling voldoet aan het PVEVastgestelde PVE juli
2008

4. Kwaliteit

Kero vastgoedontwikkeling heeft nog geen voorstel
uitgewerkt voor planuitwerking. In afwachting van het
nieuwe grondprijsbeleid bekijken wat de mogelijkheden
zijn om de verkoopprijzen van de woningen te verlagen.
Indien dit niet haalbaar is de gronden hier afwaarderen
en elders opwaarderen.
Er is geen zicht op wanneer de woningen afgezet kunnen
worden.
De bouwvergunning voor het 1e blok van B woningen is op 14
december 2012 verleend.

c) Doorkijk
Locatie is bouwrijp.b) Heden

December 20O8 :B&W: vaststelling bestemmingsplan Keent
Maart 2OL2t de raad heeft geen wensen of bedenkingen
ingebracht tegen de realisatieovereenkomst met Kero
vastgoedontwikkeling BV.

a) Voorafgaand
3. Stand van zaken



1" kwartaal 2015Volgende
voortqa nqsra pportaqe



7-

Bij de leegstaande appartementen loop je het risico op
verloedering
Het is een langlopend project en het beheer is kostbaar en
tijdrovend: toename interne uren. Beheer is kostbaar en
tijdrovend (zie punt 3b), maar is weggezet bij Spectrum VvE
Beheer
Teqenvallende verkoop. Het risico zit met name in de afzet.

7, Risicoparagraaf

. De grondexploitatie wordt in 2011 afgesloten. Het tekort
bedraagt € 1,36 mio.

. De woningen zijn afgewaardeerd in de najaarsnota 2012. Opnieuw afgewaardeerd in 2013 a.g.v. integratie heffing:
aanname extra verlies € 1 ton. Voorziening komt hiermee op
€ 1.097.000

Vastgestelde krediet
d.d.

6. Geld

De afzet van de woningen blijft achterVastgestelde planning
d.d.

s. Tijd

Het programma van eisen is in 2007 door de projectgroep
geaccordeerd. Het gebouw is inmiddels gerealiseerd conform het
PvE.

Vastgestelde PvE d.d

4. Kwaliteit

Wanneer modelwoning verkocht, volgende
modelwoning inrichten en n¡euwe kijkmomenten
plannen

c) Doorkijk

Verkoopprijzen zijn aangepast vanaf half juni '14
Verkoopstrategie bepaald met René Dwars
Intensieve marketingcommunicatie en
controle/begeleiding makelaar
3 kijkmomenten in oktober in samenwerking met
René Dwars
4 appartementen verkocht binnen 4 maanden na
intensieve communicatie en prijsverlaging
Totaal 5 appartementen verkocht en 1 verhuurd

b) Heden

Nieuwe beheerder VvE Spectrum. Vorige beheerder is
failliet.
Toestemming verkregen van de Belastingdienst om de
integratieheffing appartementen Swartbroek te baseren
op taxatie onbewoonde staat
Op 24 april'I4 is een nieuwe taxatie opgesteld door
Mommers Makelaardij & Taxaties.
Opnieuw een modelaooartement inqericht

a) Voorafgaand
3. Stand van zaken

Verkoop/verhuur 10 woningen boven MFA Swartbroek2. Projectresultaat
n.v.t.d) Externe partners
Oukje Reijnenc) projectleider

Hoofd afdeling Projectontwikkeling Theo van Tilburgb) ambtelijk
oodrachtqever

Wethouder Frans van Eersela) bestuurlijk
oodrachtoever

1. Orqanisatie
78-tt-2014DatumOpenbaarStatus

4e kwartaal2OI4PeriodeCollege B&W
voor
Bestemd

Woningen MFA, Swartbroek
e B&We CollertasraVoort a



le kwartaal 2015Volgende
voortoa nqsra oportaqe

Kennisnemen van deze voortgangsrapportageB. Besluit

Omdat de woningen al vanaf mei 2010 leeg staan, krijgen de
appartementen een negatief stempel: "daar ga je toch niet
wonen". De inwoners van Swartbroek wonen normaliter in
grondgebonden woningen en zijn niet bereid om in een
appartement te gaan wonen. Ook voor senioren is er
voldoende aanbod zowel in koop als huur zodat ook zij niet
op een verdieping gaan wonen, Gezien de ligging,
bereikbaarheid, gebruiksmogelijkheden en de afmetingen
van het vastooed is het als niet oemakkeliik te verkooen.

I



n.v.td) Externe partners
H. Eggengoorc) projectleider

T. v. Tilburg (afdelingshoofd Projectontwikkeling)b) ambtelijk
opdrachtqever

College van B&W, F. van Eersel (wethouder)a) bestuurlijk
opdrachtqever

Gemeente Weert1. Organisatie
30-09-2014DatumOpenbaarStatus

4e kwartaal2O]-4PeriodeCollege B&WBestemd
voor

Project Tu ngelroy Truppertstraat
angsrapportage College B&WVoo

Nieuwbouwlocatie met 39 woningen in verschillende categorieën2. Projectresultaat

s. Tijd

Drie kleuren: groen (conform projectopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichtinq en oplossinqsrichtino qeoeven.

Vastgestelde PvE d.d.
26-B-2008

4. Kwaliteit

Plan moet voor de komende jaren voorzien in de behoefte aan
nieuwbouwwoningen binnen het dorp Tungelroy. De aanpassing
van de grondprijs kan positief zijn voor de verkoop van
zelfbouwkavels.

Een externe partij krijgt opdracht om de kavels van de
gemeente Weert op Funda te zetten en te beheren. Voorgesteld
wordt de kavels liggend aan de woonrijpe situatie en de
bestaande ontsluiting in fase 1 aan te bieden. De overige kavels
worden in een latere fase aangeboden.

Opdracht is gegeven om voorbereidende werkzaamheden op te
starten voor het woonrijp maken.

Met de provincie is mondeling overeengekomen dat de
overeenkomst "kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg -
Truppertstraat Tungelroy" wordt beëindigd. Dit wordt nog
sch riftel i j k bevestiqd.

c) Doorkijk

Twee zelfbouwkavels zijn verkocht. De starters- en
levensloopbestendige woningen zijn gereed.
De boerderij is verkocht.

b) Heden

5-2005 DOP (college)
29-4-2008: Projectopd racht (col lege)
26-8-2008: Programma van eisen (college)
9-12-2OOB: VO stedenbouwkundig plan (college)
27-4-2OO9: Aanpassen woningbouwprogramma (college)
27-7-2009: DO stedenbouwkundig plan (college)
9 -2-2010 : Overeen komst provi ncie-gemeente (col lege)
4-5-2O1O: Inr,plan en aangepast stedenbouwkundig plan
(college)
2Ot3: inrichting parkeerplaatsen voor sociale huurwoningen
I5-7-2OL4: akkoord qedeelteliik woonriio maken (colleqe)

a) Voorafgaand
3. Stand van zaken



le kwartaal 2015Volgende
voortqa nqsra DDortaqe

Kennisnemen va n deze voortgangsrapportageB. Besluit

De snelheid waarmee bouwkavels worden verkocht zijn van
invloed op de grondexploitatie. Voor een positief eindresultaat is
een snelle verkoop van kavels noodzakelijk.

7. Risicoparagraaf

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bii oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.
Contante waarde was in het begin van het project positief en is
nu negatief.
De voornaamste invloeden zijn: bevriezen grondprijzen in 2011,
verlaging grondprijzen in 2OL2, meerwerk BRM, tegenvallende
verkoop, fasering 1 jaar naar achter geschoven. Tekort is
middels voorziening afgedekt (jaarrekening 2011).

Het gedeeltelijk woonrijp maken is voorzien in 20t4 en de rest in
2018.

Vastgestelde krediet
d.d. 4-5-2010

6. Geld

Drie kleuren: groen (conform projectopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.
Verkoop van zelfbouwkavels verloopt niet volgens de planning.
In deze tijd is er weinig vraag naar zelfbouwkavels. De
einddatum looot hierdoor uit.

Vastgestelde planning
d.d.28-4-2008



n.v.t.d) Externe partners
R. Kolkmeijerc) projectleider

T van Tilburgb) ambtelijk
oodrachtoever

College van B&W, H.A. Litjens (wethouder)a) bestuurlijk
opdrachtqever

Gemeente Weert1. Organisatie
15 oktober 2OL4DatumOpenbaarStatus

4e kwartaal2OL4PeriodeCollege B&WBestemd
voor

Geluidsscherm Ringbaan Noord
Voortga ngsrapporta ge Colle e B&W

Geluidwerende voorziening voor Oda Boshoven langs de
Rinqbaan Noord.

2. Projectresultaat

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking), Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.

6. Geld

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). B¡j oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.

In het voortraject is gepoogd aangrenzende aandachtspunten
(fietsdoorsteek Maesen bu rg naa r fietstu n nel,
vormgeving/opheffing fietsoversteek Gouverneurlaan) met dit
project mee te nemen. Dit is niet gelukt, maar heeft wel de
nodige tijd gekost.

s. Tijd

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). BÌj oranje en
rood wordt een toelichtins en oplossinqsrichtinq qeqeven.

4, Kwaliteit

aanbestedingstraject: t/m febr 2015
ontwerp/engineering: maart - april 2015
uitvoering: mei - juli 2015

c) Doorkijk

aanbested i ngstrajectb) Heden

Aanmelding prioriteit t.b.v. meerjareninvesteringsplan 2OL3-
20t6
2U5/20t4: Toekenning subsidie Leefbaarheid en groen
provincie Limburg
26/6, 717, t0/9: bijeenkomst klankbordgroep
B/10: publicatie selectiefase aanbesteding (combinatie
ontwerp+ u itvoering )

a) Voorafgaand
3. Stand van zaken



le kwartaal 2O15Volgende
voortoanqsra ooortaqe

Kennisnemen van deze voortgangsrapportage,8. Besluit

Risico's

Vertraging in het aanbestedingstraject a.g.v. bezwaar-
mogelijkheden van partijen (wetgeving)

Bij dit project wordt geëxperimenteerd met een nóg grotere
rol voor de betrokken bewoners. De bewoners krijgen een
toetsende rol bij de aanbesteding. Na afloop wordt het
project geëvalueerd en zal blijken of dit een succes is.

7, Risicoparagraaf



n.v.t.d) Externe partners
R, Kolkmeijerc) projectleider

T van Tilburgb) ambtelijk
oodrachtqever

College van B&W, A.F. Van Eersel (wethouder)a) bestuurlijk
oodrachtoever

Gemeente Weert1. Organisatie
15 oktober 2Ol4DatumOpenbaarStatus

4e kwartaal2OL4PeriodeCollege B&WBestemd
voor

4 kruisingen Ringbaan-Noord
ngsrapportage College B&WV

Reconstructie van 4 kruisingen op de Ringbaan Noord tussen
Eindhovensweg en A2. Realiseren groene golf op dit traject.
Verlengen linksafstrook Weert->Eindhoven bij A2 en aanpassing
vri.

2, Projectresultaat

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.

6. Geld

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichtinq en oolossinasrichtina aeoeven.

s, Tijd

Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje
(aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en
rood wordt een toelichtinq en oplossinosrichtina aeoeven.

4. Kwaliteit

- Werk volgens planning gereed november 2Ol4
- opening 28 november 2O14

c) Doorkijk
- Uitvoering van het werkb) Heden

- raadsbesluit 25 mei 2011 (RAD-000399)
- projectmelding RvE, MT akkoord 30 mei 2012
- overleg prov. Limburg ivm kostenverdeling
- afstemming Kampershoek Noord
- overleg prov. Limburg, procedureel en inhoudelijk
- raadsbesluit 26 juni 2013 (RAD-000824)
- informatieavond 28 augustus 2013
- Nutsleidingen volgens planning verlegd jan-april 2014
- Aanbesteding selectiefase 15 november 2013
- Aanbesteding gunningsfase 28 maart 2014
- Ondertekening realisatieovereenkomst prvL,9 l5 | 2OL4
- Gunning aan Heijmans Wegen, 24 april 2014
- Voorbereiding van het werk, bestelling materialen

(Heijmans)
- Start uitvoering 11 aug. 2OL4

a) Voorafgaand
3. Stand van zaken



le kwartaal 2O15
Kennisnemen van deze voortgangsrapportage.

Geen risico's voozien.

I

j

1

_l

,l




