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Onderwerp

Werkbudget samenwerki ng Weert-Cra nendonck-Kem pen -Broek

Voorstel

1. De raad voorstellen om een werkbudget van € 25.000,00 beschikbaarte stellen
voor het project samenwerking Weert-Cranendonck-Kempen-Broek.

2. De raad voorstellen dit budget beschikbaar te stellen uit de algemene reserve.

Inleiding

In februari 2Ot4 is de samenwerking tussen de beide gemeenten Weert en Cranendonck
verder geintensiveerd om bestaande ontwikkelingen en initiatieven integraal te verbinden.
Dit heeft geresulteerd in een intentieverklaring. Deze is op 23 oktober 2015 door twaalf
partijen(Nyrstar, gemeente Weert, Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel,
Waterschap Peel en Maasvallei, Natuurmonumenten, Zandwinbedrijf Kuypers-Kessel,
Regionaal Landschap Kempen en Maasland, stichting ARK Natuurontwikkeling, Provincie
Limburg, Belgisch Limburg en gemeente Cranendonck) ondertekend. Zij allen hebben
onderkend dat programmatische samenwerking noodzakelijk is voor maatschappelijke
meerwaarde in het gebied Budel Dorplein - Loozerheide - IJzeren Man.
Dit advies is de uitvoering van het amendement bij de jaarstukken 2015.

Beoogd effect/doel

Zie raadsvoorstel

Argumenten

In te vullen door het B&W secretariaat:
n Akkoord ! A-stuk

! a-stut

ntal
Pagina

! n*oorO met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
! Anders, nl.:
Besrissinsoo'' 

l8 - t0-zoté 
Nummer

n Niet akkoord

,fl$ewijzigde versie

2,1
2
1

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuillehouder

Ruimtelijk Beleid

Huijbers, Theo (575 348)

G.J.W. (Geert) Gabriëls

B&W-voorstel:
BW-009987

Zaaknummer JOIN:
zlL6/O29O30

Publicatie:
baar

S W

HL

W

FVE

W

PS

W

GG

akkoord

bespreken

Soort besluit: Besluit Raad (via college) B-stuk Vergadering B&W van 11-10-2016

De directeur,

Weert,
04-10-2016

rlll Iilil ililt iltil lltil ilil ilil ]til iltil iltil fltil iltil Iilil



Zie raadsvoorstel

Kanttekeningen en risico's

Zie raadsvoorstel

Financiële, personele en juridische gevolgen

De kosten van de ambtelijke inzet wordt betaald uit bestaande budgetten en reguliere
uren.
De kosten van het werkbudget wordt betaald uit de algemene reserves.

Dit besluit heeft geen juridische gevolgen

Uitvoering/evaluatie

De volgende stap in de samenwerking is een netwerkbijeenkomst op 3 november 2016 in

Bree waarbij alle belanghebbenden zijn uitgenodigd. Opzet van deze bijeenkomst is om de
betrokkenen ervan te oveftuigen dat dit een uniek gebied is met veel potentieel. Het is
echter alleen mogclijk indicn iedereen de schouders eronder zet om dit te benutten.
Met deze bijeenkomst willen we iedereen daarvan overtuigen.

Lopende het proces worden betrokken partijen uitgenodigd voor overleg en/of
geinformeerd over de voortgang.

Uitgangspunt is dat we de komende maanden komen tot een
sa menwerkingsovereenkomst.
Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vind er een evaluatie plaats.

Communicatie/ participatie

Een communicatieplan wordt opgesteld om aandacht, inspiratie, draagvlak en middelen
voor de gebiedsontwikkeling te organiseren.
De gemeenteraden van Weert en Cranendonck worden nog dit jaar geïnformeerd over de
samenwerking en de tot nu toe behaalde resultaten.

Overleg gevoerd met

Intern

Selma van Mensvoort
Lisette Koopmans
Werner Mentens
Loet Koppen

Extern

Gemeente Cranendonck
Provincie Noord-Brabant
Provincie Limburg

Bijlagen

Ruimtelijk Beleid
Ruimtelijk Beleid
Ruimtelijk Beleid
Financiën

geen
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Onderwerp

Werkbudget samenwerking Weert-Cranendonck-Kempen-Broek

Voorstel

1. Een werkbudget beschikbaar te stellen van € 25.000,00 voor het project
samenwerking Weert-Cranendonck-Kempen-Broek.

2. Dit budget beschikbaar te stellen uit de algemene reserve.

Inleiding

In februari 2Ot4is de samenwerking tussen de beide gemeenten Weert en Cranendonck
verder geïntensiveerd om bestaande ontwikkelingen en initiatieven integraal te verbinden
Dit heeft geresulteerd in een intentieverklaring. Deze is op 23 oktober 2015 doortwaalf
partijen(Nyrstar, gemeente weert, Provincie Noord-Brabant, waterschap de Dommel,
Waterschap Peel en Maasvallei, Natuurmonumenten, Zandwinbedrijf Kuypers-Kessel,
Regionaal Landschap Kempen en Maasland, stichting ARK Natuurontwikkeling, Provincie
Limburg, Belgisch limburg en gemeente Cranendonck) ondertekend. Zij allen hebben
onderkend dat programmatische samenwerking noodzakelijk is voor maatschappelijke
meerwaarde in het gebied Budel Dorplein - Loozerheide - IJzeren Man.
Dit voorstel is tot stand gekomen aangezien de raad bij amendement op 29 september
2016 heeft besloten deze post niet te honoreren en toe te voegen aan de algemene
reserve.

Beoogd effect/doel

Onderbouwing werkbudqet
Het werkbudget wordt benut voor:

. Kosten inhuur derden
¡ Zaalhuur en catering bijeenkomsten
¡ Het opstellen van een communicatieplan
. De ontwikkeling van een beeldmerk en overkoepelende communicatiekosten los

van de projecten
¡ Het uitvoeren van een subsidiescan voor de projecten
¡ Advieskosten voor projecten
¡ Verrekening van gemaakte kosten voor netwerkbijeenkomst 3 november 2016

De initiatiefnemers (Provincie Limburg en Noord-Brabant en de gemeenten Weert en
Cranendonck) beslissen over aanvragen en offertes voor inzet van het werkkapitaal.

Het doel is om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst met de betrokken partijen
die belangen hebben in het gebied.

Totaal aantal pagina's: 4
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De samenwerkingsovereenkomst is gericht op het integraal verbinden van ontwikkelingen
en initiatieven, zodat deze elkaar versterken en versneld kunnen worden uitgevoerd.
Deze grensoverschrijdende samenwerking biedt ook kansen op externe financiering en

subsidiemogelijkheden, zowel provinciaal, landelijk als europees.
Daarvoor is samenwerking met lokale en regionale partijen uit de kring van (semi-)
overheid en bedrijven, grondeigenaren en belangenbehartigers de basis.
De samenwerking bouwt voort op het bestaande en nieuwe beleid en levett ook een

bijdrage aan de realisatie van sociaal maatschappelijke en duurzaamheidsdoelen.

Argumenten

Om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst hebben de provincies Limburg en

Noord-Brabant en de gemeenten Weert en Cranendonck hiertoe het initiatief genomen.

ZlJzlJn de trekkers van deze samenwerking err dragelr da¡r uok gezarttettlijk evenveel bij
aan dit werkbudget. De Provincie Belgisch Limburg en de gemeente Hamont-Achel en

Bocholt is gevraagd om ook bij te dragen aan dit werkbudget, aangezien zij ook als
overheden willen aansluiten.
Al deze overheden zijn overtuigd van de meerwaarde van deze samenwerking en de

tocgcvoegde waarde voor de ontwikkelingen in het gebied.

De samenwerking heeft al geresulteerd in een initiatief van de provincie Limburg om actief
de brug nabij de Trimodale Haven op de Kempenweg te onderzoeken. Er wordt nu

onderzocht wat de mogelijkheden zijn om deze verkeersgevaarlijke situatie op te lossen.

Kanttekeningen en risico's

De gebiedsontwikkeling is bedoeld om bestaand beleid en initiatieven bij elkaar te
brengen, niet om nieuw beleid te ontwikkelen.
Na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst nemen de colleges weer een
besluit over de vervolgstappen.

Financiële gevolgen

De kosten van de ambtellJke lnzet wordt betaald uit bestaande budgettert en reguliere
uren.
De kosten van het werkbudget wordt betaald uit de algemene reserves.
Dit besluit heeft geen juridische gevolgen.

Uitvoering/evaluatie

De volgende stap in de samenwerking is een netwerkbijeenkomst op 3 november 2016 in
Bree, waarbij alle belanghebbenden zijn uitgenodigd. Opzet van deze bijeenkomst is om
de betrokkenen ervan te overtuigen dat dit een uniek gebied is met veel potentieel. Het is
echter alleen mogelijk indien iedereen de schouders eronder zet om dit te benutten.
Met deze bijeenkomst willen we iedereen daarvan overtuigen.
Lopende het proces worden betrokken partijen uitgenodigd voor overleg en/of
geTnformeerd over de voortgang.
Uitgangspunt is dat we met de betrokken partijen tot een samenwerkingsovereenkomst
komen.
Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vindt er een evaluatie plaats.

Comm un icatie/ partici patie
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Tijdens het proces wordt een communicatieplan opgesteld om aandacht, inspiratie,
draagvlak en middelen voor de gebiedsontwikkeling te organiseren.
De gemeenteraden van Weert en Cranendonck worden nog dit jaar geïnformeerd over de
samenwerking en de tot nu toe behaalde resultaten.

Advies raadscommissie

Bijlagen

geen

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans
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N u m mer raadsvoorstel; RAD-00 1 328

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11-10-2016;

besluit

1 . Fen werkhr¡dget heschikbaar te stellen van e 25.000,00 voor het project
samenwerking Weert - Cranendonck - Kempen-Broek.

2. Dit werkbudget beschikbaar te stellen uit de algemene reserve.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23-tL-2O16.

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans


