
Motie 

Onderwerp: ZalenCentrum Poort van Limburg (ZC)

Overwegende dat: 
• Tot nu toe er zich geen koper heeft gemeld die tegen een aannemelijk bod het ZC 

wil kopen 
• Ook in het verleden is gebleken dat verhuur van ZC niet tot een acceptabel 

resultaat heeft geleden voor zowel de huurder als de verhuurder 
• Er op dit moment horeca-ondernemers worden gebruikt om bij incidentele 

evenementen garant te staan voor de horecavergunning 
• Dit soort van garant staan een onwenselijke gang van zaken is 
• Daarmee de exploitatierisico’s wederom/nog steeds in handen zijn van de 

gemeente Weert 
• Er naast de exploitatierisico’s ook de eigenaarlasten voor rekening van de 

gemeente Weert zijn 
• Er op korte termijn geen zicht is op een verbetering is deze situatie 
• Er wel ideeën zijn van terzake deskundigen om het ZC beter te exploiteren en 

daardoor minder verliesgevend tot zelfs winstgevend te maken 
• Er, volgens het college, daartoe een onderzoek gestart zou moeten worden met 

als doel: het oprichten van een beheersvorm die zowel de maatschappelijke als 
de commerciële markt moet gaan bedienen. De beheersvorm ook moet gaan 
werken met verhuur tarieven die in beide markten gangbaar zijn en de horeca in 
een apart segment moet plaatsen 

• Er op dit moment geen besluit ligt over hoe de beheersvorm van het ZC er in de 
toekomst uit moet zien 

• De denkrichting van het college zoals nu verwoord in het voorstel de enig juiste 
weg is naar succes 

Spreekt uit dat:  
• Dit onderzoek in feite dus overbodig is en er zo snel mogelijk tot een 

beheersvorm, bij voorkeur een stichting, gekomen moet worden. Het bestuur van 
deze beheersvorm, moet bestaan uit deskundigen die op de hoogte zijn van de 
markt in de regio Weert.

Draagt het college op:  
• Zo spoedig mogelijk een beheersvorm in het leven te roepen met als doel het 

opstellen en in uitvoering brengen van een business plan waarbij het ZC een zo 
positief mogelijk resultaat oplevert.  

• Mocht uit het businessplan blijken dat er extra investeringen nodig zijn hiertoe 
een voorstel aan de Raad voor te leggen 

• De Raad middels een RIB op de hoogte te stellen van de vorderingen 
• In de begroting van 2021 een post op te nemen die deze beheersvorm financiële 

dekking geeft 
• Deze beheersvorm voor tenminste 4 jaar de gelegenheid te bieden om op basis 

van het zelfontwikkelde businessplan een zo positief mogelijk resultaat te 
generen 

• Daarna een evaluatie te laten plaats vinden hoe verder te gaan met de 
beheersvorm van het ZC en deze evaluatie voor te leggen aan de raad



En gaat over tot de orde van de dag,

Fractie  

Weert Lokaal



Besluitvorming: verworpen. 
 


