AMENDEMENT
Onderwerp: Herschikking maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid
De raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen op 17 april 2019.
Constaterende dat;
• De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de bestuursopdracht: Herschikking
maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid.
Overwegende dat;
• In november 2015 het Voorzieningenplan Weert-Zuid is vastgesteld.
• Inmiddels is geconcludeerd (raadsinformatie brief 10 januari 2019) dat behoud van het
Microhalcomplex (voorkeursscenario, voorkeurslocatie) vanuit burgerinitiatief niet haalbaar
is binnen de daarvoor door het College op 7 november 2017 vastgestelde kaders.
• Er voor inwoners, gebruikers en andere belanghebbenden (zoals de ondernemers van de
Microbar) veel onduidelijk is.
• Er zorgen zijn over de ontwikkelingen rondom accommodaties en locaties in Weert-Zuid.
• Men constateert dat investeringen uitblijven en verloedering toeneemt
(informatiebijeenkomst 30 januari 2019).
• Er behoefte bestaat aan duidelijkheid over de toekomst op een zo kort mogelijke termijn
(informatiebijeenkomst 30 januari 2019).
• De uitwerking van de bestuursopdracht en de daarop volgende uitvoering van de gekozen
variant nog enkele jaren in beslag zal nemen.
• Het daarom van groot belang is dat er snel duidelijkheid komt over de invulling van de
maatschappelijke accommodaties en de daaraan verbonden locaties in Weert-Zuid.
Voegt een punt 2 aan het voorstel toe luidende:
-Bij de uitwerking van de bestuursopdracht prioriteit te geven aan het uitvoeren van het onderzoek
naar de invulling/herschikking van de bestaande maatschappelijke accommodaties en de daaruit
voorvloeiende gevolgen (doel 1) waarbij tevens antwoord wordt gegeven op de vraag of en zo ja
op welke wijze en locatie de functie van de Microbar binnen de kaders van de wet markt en
overheid kan worden gecontinueerd. De raad wordt uiterlijk in juni 2019 over het resultaat
geïnformeerd.
-Wijzigt punt 2 in punt 3.
En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie DUS Weert,
Rob van Dooren.

Fractie PvdA,
Fanida Kadra

Besluitvorming: ingetrokken.

