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Onderwerp
Bestuursopdracht herschikking maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid.
Voorstel
1.
2.

In te stemmen met bijgevoegde bestuursopdracht voor de herschikking van
maatschappelijke voorzieningen in Weert-Zuid.
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 hebben wij uw raad met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over
de voortgang van het project 'herschikking voorzieningen Weert-Zuid. In deze brief
hebben wij u onder andere geïnformeerd over het resultaat van het onderzoek van de
participatiegroep 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 gestelde kaders. Bestuurlijke besluitvorming
over dit scenario is daarom achterwege gebleven. De gemeente neemt nu de regie over
het proces terug en gaat samen met belanghebbenden opnieuw kijken naar een passende
oplossing voor de accommodatieopgave in Weert-Zuid.
Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief heeft uw raad verzocht om een
bestuursopdracht met daarin de kaders voor het vervolgtraject onder regie van de
gemeente. Deze bestuursopdracht ligt nu ter vaststelling voor.
Beoogd effect/doel
Vaststellen van de bestuursopdracht 'herziening maatschappelijke voorzieningen WeertZuid'.
Argumenten
De bestuursopdracht stelt uw raad in de gelegenheid kaders te stellen voor de uitwerking
van de herschikking van maatschappelijke voorzieningen in Weert-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 bestuursopdracht.
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Kanttekeningen en risico’s
De met de uitvoering van deze bestuursopdracht samenhangende risico's zijn beschreven
in de bestuursopdracht.
Financiële gevolgen
Voor de uitvoering van de bestuursopdracht is een bedrag geraamd van € 25.000,-. Voor
een specificatie verwijzen wij u naar bijgevoegde bestuursopdracht. Dit bedrag wordt ten
laste gebracht van de algemene reserve.
Uitvoering/evaluatie
In bijgevoegde bestuursopdracht is een planning voor de uitvoering van de
bestuursopdracht opgenomen. Kortheidshalve wordt naar deze planning verwezen.
Communicatie/participatie
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.
Advies raadscommissie
Bijlagen
Bestuursopdracht

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris,

G. Brinkman

de burgemeester,

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 maart 2019

besluit:
1.
2.

In te stemmen met bijgevoegde bestuursopdracht met betrekking tot de
herschikking van maatschappelijke voorzieningen in Weert-Zuid.
Een budget beschikbaar te stellen van € 25.000,- voor de uitvoering van de
bestuursopdracht ten laste van de algemene reserve.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 april 2019.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

