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Bestuursopdracht herschikking maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid

Voorstel

De raad voor te stellen om:
1. In te stemmen met bijgevoegde bestuursopdracht voor de herschikking van

maatschappelijke voorzieningen in Weert-Zuid.
2. Een budget beschikbaar te stellen van € 25.000,- voor de uitvoering van de

bestuursopdracht ten laste van de algemene reserve.

Inleiding

Op 10 januari 2019 heeft uw college de raad met een raadsinformatiebrief geïnformeerd
over de voortgang van het project 'herschikking voorzieningen Weert-Zuid'. In deze brief
is onder andere informatie verstrekt over het resultaat van het onderzoek van de
palticipatiegroep Hart van Moesel naar het behoud van het Microhalcomplex. De
gezamenlijke conclusie van participatiegroep en gemeente was dat behoud van het
Microhalcomplex niet haalbaar is binnen de door uw college gestelde kaders. Bestuurlijke
besluitvorming over dit scenario is daarom achterwege gebleven. Afgesproken is dat de
gemeente de regie over het proces terugneemt en samen met belanghebbenden opnieuw
gaat kijken naar een passende oplossing voor de accommodatieopgave in Weert-Zuid.

Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief heeft de raad verzocht om een
bestuursopdracht met daarin de kaders voor het vervolgtraject onder regie van de
gemeente. Deze bestuursopdracht l¡gt nu ter vaststelling voor. Tevens wordt gevraagd om
het beschikbaar stellen van een budget voor de uitvoering van de bestuursopdracht.

Beoogd effect/doel

Vaststellen van de bestuursopdracht 'herziening maatschappelijke voorzieningen Weert-
Zuid'.
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Argumenten

1. De bestuursopdracht stelt de raad in de gelegenheid kaders te stellen voor de
uitwerking van de herschikking van maatschappelijke voorzieningen in Wee¡t-Zuid

In de bestuursopdracht liggen de kaders vast waarbinnen het vervolgtraject onder
regie van de gemeente vorm krijgt. In de bestuursopdracht zijn het projectdoel,
het beoogd projectresultaat en de projectafbakening beschreven. Er is een
projectplanning opgenomen en de projectbeheersingsaspecten zijn beschreven.
Ook zijn risico's en stakeholders in kaart gebracht. Tot slot zijn de
communicatieaspecten beschreven.

Voor de inhoud wordt kortheidshalve verwezen naar bijgevoegde
bestuu rsopd racht.

2. Het budget is nodig om de bestuursopdracht te kunnen uitvoeren.

Het budget wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het betalen van een projectleider. De
loonkosten van de overige leden van het projectteam worden niet uit het budget
betaald, maar komen ten laste van de algemene dienst. Daarnaast worden overige
bijkomende kosten (o.a. kosten voor bijeenkomsten op externe locaties en
eventuele inhuur van externe expertise) uit het budget betaald.

Kanttekeningen en risico's

Voor de met de uitvoering van deze bestuursopdracht samenhangende risico's wordt
verwezen naar hoofdstuk 4 van de bijgevoegde bestuursopdracht.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het budget van € 25.000,- wordt ten laste gebracht van de algemene reserve.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

In bijgevoegde bestuursopdracht is een planning voor de uitvoering van de
bestuursopdracht opgenomen. Kortheidshalve wordt naar deze planning verwezen.

Com mu n icatie/ pa rticipatie

Een goede communicatie met en het betrekken van stakeholders is een belangrijk aspect
bij het uitvoeren van de voorliggende bestuursopdracht. Voor de wijze waarop
stakeholders worden betrokken, wordt kortheidshalve verwezen naar de bestuursopdracht.

Overleg gevoerd met

Intcrn:
. Lusan Korten, vastgoedspecialist team Vastgoed.
. Plonie van den Biggelaar, communicatieadviseur team Communicatie
. Patricia Vos, financieel beleidsadviseur afdeling Financiën
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