
 

vo
o

rs
te

l 
g

em
ee

n
te

- 
ra

ad
  

 
 

 

 
Totaal aantal pagina’s (inclusief raadsbesluit): 6 

Pagina 1 
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ONDERWERP 

 
Beschikbaar stellen van de jaarschijf voor 2014 uit het gereserveerde budget van €800.000.- voor 
economische structuurversterking en promotie 2011-2014 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
  
Voor de periode 2011-2014 heeft uw raad op 3 november 2010 besloten € 800.000,- vrij te maken 
(€ 200.000,- per jaar) voor het Programma Economische Structuurversterking en Promotie. Wij 
verzoeken u de gelden voor de jaarschijf voor 2014 beschikbaar te stellen. 
 

PROBLEEMSTELLING 
 
Voortzetting van het programma is noodzakelijk om het rendement van toekomstige projecten, 
maar ook van de lopende projecten te maximaliseren. Zonder financiële middelen kunnen 
initiatieven die in gang gezet zijn niet worden voortgezet. Het gaat hier om middelen voor 
stadpromotie, voor deelname van Weert in het economisch samenwerkingsverband Keyport 2020, 
voor deelname in de Samenwerking Midden-Limburg (SML, als opvolger van GOML) en te maken 
kosten in verband met de contacten met Yuhang, China. 
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
In onderstaand overzicht zijn de werkelijke uitgaven in 2013 weergegeven. 
 
Omschrijving Rekening 
Programmamanager Hoge Dunk LvW&C -867,27 
Paardensport 12.465,25 
Magazine “Met ons. In Weert” 89.382,49 
Contacten Yuhang, China (raadsbesluit 30-1-2013) 14.120,84 
Promotie bedrijfsleven 11.347,50 
Woonstad Weert 8.614,45 
Paardensportplatform 570,00 
Diverse overige kosten 864,50 
Totaal 136.497,76 
 
 
Jaarschijf 2014 
De jaarschijf voor 2014 uit het budget voor economische structuurversterking en promotie is 
noodzakelijk om de volgende zaken uit te kunnen voeren: 
 
In 2012 resteerde er een bedrag van € 34.197,09. Dit is verwerkt in de uitgaven 2013. In 2013 
resteert een bedrag van € 97.699,33. In de jaarstukken 2013 wordt voorgesteld om deze middelen 
over te hevelen naar het budget voor 2014. 
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Daarnaast wordt voorgesteld de afrekening Hoge Dunk ad € 25.000,-- ten gunste te brengen van 
het budget 2014.  
 
Economische structuurversterking 
 
• Regionale samenwerking 
De Brainport-samenwerking die tot 2012 op de schaal van Zuidoost-Brabant plaatsvond, wordt op 
basis van de visie "Brainport 2020" uitgestrekt over heel Zuidoost-Nederland. De Hoge Dunk-regio 
maakt daarvan ook deel uit, samen met de OML-regio. Hoge Dunk-regio en OML-regio hebben zich 
verenigd in de Keyport-regio om hun rol in Brainport 2020-verband goed te kunnen vervullen. Er is 
in dat verband een proces gaande om door een opschaling van de Hoge Dunk-projecten de 
economische structuurversterking steeds meer te verschuiven van Hoge Dunk naar Keyport-
verband. Dit heeft er in 2013 toe geleid dat Hoge Dunk is opgegaan in de Keyport 2020 
organisatie. De doelstellingen van Keyport 2020 zijn in februari in de Commissie EZ besproken. Dat 
proces krijgt in 2014 verder zijn beslag. Voor regionale samenwerking is in 2014 € 1,50 per 
inwoner beschikbaar. 
 
• China 
De stedenband met Hangzhou´s district Yuhang biedt nieuwe exportkansen voor het regionale 
bedrijfsleven en kan tegelijkertijd leiden tot het binnenhalen van nieuwe opdrachten en activiteiten 
uit en in China. China behoort tot de belangrijkste opkomende economieën in de wereld. Vooral in 
deze tijd van economische recessie de economische samenwerking met China als een uitgelezen 
kans gezien dient te worden. De regio Hangzhou kan gezien worden als een economisch zeer 
interessant gebied. 
Een goede relatie met Chinezen begint met het winnen van vertrouwen dat een aanloop van enkele 
jaren vereist alvorens er concreet zaken met elkaar kunnen worden gedaan. 
China kent een overheid gestuurde economie. Vanwege de vertrouwensband die de burgemeester 
met zijn collega van Yuhang heeft opgebouwd, zijn er voor Weerter bedrijven deuren geopend die 
normaliter gesloten blijven. Ook zijn Chinese investeerders geattendeerd op mogelijkheden voor 
hun in de regio Weert. Bij enkele bezoeken aan Yuhang zijn ondernemers of een 
vertegenwoordiging van het Weerter bedrijfsleven samen met de burgemeester naar Yuhang 
afgereisd.  
Als tekenend voorbeeld heeft mondiaal markleider Trespa uit Weert nieuwe exportkansen 
aangeboord en zijn extra arbeidsplaatsen in Weert ontstaan door nieuwe contacten in China.  
Daarnaast staat A&T Henko uit Weert op het punt om een miljoenenorder op het gebied van 
leveren van kunstgrasproducten met China te sluiten. 
Recruitmentbureau Jobs In Megatronics (JIM) uit Weert heeft diverse toptalenten uit Hangzhou 
weten te rekruteren voor hoogwaardige specifieke functies in de electronica bij ASML in Veldhoven. 
Het project JIM laat zien dat we specifieke know-how in China uit de markt kunnen halen, die we 
vervolgens in Nederland kunnen inzetten.  
Verder worden  ondernemers uit onze regio de mogelijkheid geboden om gemakkelijker of versneld 
te investeren in een vestiging in de Hangzhou region. Ook zijn ondernemers uit met name de Make 
Tech industrie in contact gebracht met passende bedrijven in de Hangzhou regio t.b.v. productie of 
productontwikkeling. 
 
De banden met Yuhang hebben ook contacten met investeerders uit de Hangzhou regio opgeleverd 
die kapitaal willen steken in een onderneming uit het Weerterland. 
Recent onderzoek van de Rabobank laat zien dat er een forse groei te zien is in de economische 
resultaten als gevolg van de intensievere samenwerking tussen Nederland en China. 
Omdat dit slechts het begin is, zijn we ervan overtuigd dat deze ontwikkelingen zich de komende 
jaren verder gaan versterken. Hierbij zal Weert nauwer gaan optrekken met de provincie Limburg 
die een provinciale band met China heeft alsmede met Keyport 2020 en met steden in de Euregio. 
 
Het in de jaarschijf opgenomen bedrag voor 2014 is € 45.900,-. Dit bestaat uit het voor 2014 
benodigde bedrag van € 30.000,- en het restantbudget voor China uit de jaarschijf 2013. De 
verplichtingen voor 2013 zijn aangegaan maar uitbetaling vindt in 2014 plaats. Met de 
overheveling van het restant budget naar 2014 blijft de betaling van de verplichting geborgd. 
Wellicht dat de kosten iets hoger uitvallen (minimaal), maar in dat geval kunnen deze in de 
onderuitputting van het totaal worden opgevangen.  
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• C-tech lab 
Over de bijdrage aan het C-techlab heeft uw raad al op 26 juni 2013 een positief besluit genomen. 
Dit bedrag komt voort uit de jaarschijf 2013. De verplichtingen zijn aangegaan maar uitbetaling 
vindt in 2014 plaats. Met de overheveling van het restant budget naar 2014 blijft de betaling van 
de verplichting geborgd. 
 
• Paardensport (omgeving) 
Over de ondersteuning van de paardensport in Weert heeft uw raad al op 26 juni 2013 een besluit 
genomen. Dit bedrag komt voort uit de jaarschijf 2013. De verplichtingen zijn aangegaan maar 
uitbetaling vindt in 2014 plaats. Met de overheveling van het restant budget naar 2014 blijft de 
betaling van de verplichting geborgd.  
 
Promotie 
 
• Met ons in Weert  
In het kader van de algemene promotie van Weert wordt ook in 2014 het magazine "Met ons. In 
Weert" 4 keer per jaar uitgebracht.  
 
• L1 
Met L1 worden afspraken gemaakt om veelvuldig Weert onder de aandacht te brengen. Hiervoor is 
in 2014 een pilot gestart rondom Weert 600 die moet leiden tot structurele afspraken over de lange 
termijn over sturing op de programmering van L1 en daarmee Weerter aandacht/ promotie op L1. 
 
• Flyer  
Om burgers, ondernemers, verenigingen en andere geïnteresseerden te informeren over standaard 
gegevens over de gemeente Weert en haar bewoners is de flyer ‘Bekijk de cijfers!’ in handformaat 
ontwikkeld. Naast het feit dat deze handzame informatie voor iedereen ontsloten wordt zet het 
Weert op een positieve manier op de kaart wat bijdraagt aan de Weert promotie. 
 
• Weerter landprijs 
De Weerterlandprijs is een middel om ondernemers kennis te laten maken met elkaars producten 
met als doel de ondernemers te verbinden. De prijs wordt uitgereikt in drie categorieën en bestaat 
uit een ondernemersprijs, een productprijs en een verbindingsprijs. Drie prijzen dus, die toegekend 
worden aan de best presterende ondernemers in hun categorie uit de regio Weert. Door de 
prijsvraag worden tevens de ondernemers in de regio Weert en daarmee het ondernemersklimaat 
gepromoot. 
 
• Groenste stad 
In het kader van promotie wordt deelgenomen aan Green Community. Deze Groenste Stad 
wedstrijd helpt ons als groene gemeente te profileren waarbij de link met recreatie en toerisme 
nadrukkelijk wordt gelegd. In dat kader wordt samen gewerkt met de provincie en Limburg 
Connect waarbij het branding verhaal met behulp van provinciale middelen nader wordt 
uitgewerkt. 
 
 
Jaarschijf 2014 
De jaarschijf voor 2014 uit het budget voor economische structuurversterking en promotie is 
noodzakelijk om de volgende zaken uit te kunnen voeren: 
 
Begroting 2014  
Regionale samenwerking Keyport/SML (opvolging GOML) €     72.750 
China (incl. restant budget van 2013 van €15.900,-) €     45.900 
C-Tech (raadsbesluit 26-6-2013 en restant budget van 2013) €     50.000 
Paarden(sportomgeving) (raadsbesluit 26-6-2013 en 
restantbudget van 2013) 

€     20.000 

Magazine “Met ons. In Weert” €     89.000 
Weert promotie via L1 €     20.000 
Flyer €       3.000 
Weerter landprijs €       5.000 
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Groenste Stad (Green Community)  €     15.000 
Totaal  €   320.650 
  
Beschikbaar budget (exclusief besluitvorming Hoge Dunk) €   297.700 
Besluitvorming Hoge Dunk €     25.000 
Voorlopig overschot €       2.050 
 
Vervolg 
Dit voorstel bevat de laatste jaarschijf van de reserve economische structuurversterking en 
promotie. Het huidige budget voor economische structuurversterking wordt tevens aangewend 
voor stadspromotie activiteiten. Op basis van het coalitie-akkoord en om de sturing op de doelen te 
verbeteren komt er met ingang van 2015 een apart budget voor de economische 
structuurversterking. Hiervoor wordt een duidelijk bestedingskader opgesteld. Voor de 
economische structuurversterking wordt jaarlijks een budget van 150.000 euro beschikbaar 
gesteld, voor een periode van 4 jaar. Tevens komt er een apart budget voor de promotie van de 
stad Weert. Beide budgetten zullen onderdeel uitmaken van de integrale prioriteitenafweging 2015. 
 
 

COMMUNICATIE 
 
Niet van toepassing 
 

EVALUATIE 
 
Niet van toepassing 
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 
 Het advies van de  is: 

 
   
 
 Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties: 

 
  Het CDA geeft aan dat relatief veel geld aan de paardenwereld wordt besteed en 

heeft behoefte aan een evaluatie. De resultaten moeten zo SMART mogelijk 
worden weergegeven. D66 geeft aan dat het Magazine “Met Ons in Weert” veel 
geld kost en vraagt zich af of er een visie aan promotieacties ten grondslag ligt. 
Duidelijk moet zijn waar je op inzet voordat je iets aan promotie doet. Wat 
betreft het paardensportcentrum in Horst dienen de kennis en mogelijkheden 
van Weert gedeeld te worden. De PvdA geeft aan dat de resultaten niet een op 
een zichtbaar zijn. Niet duidelijk is wat het Magazine “Met Ons in Weert” en de 
Groenste Stad opleveren. De SP geeft aan kritisch te staan ten opzichte van de 
uitgaven aan economische structuurversterking. De evaluatie wordt afgewacht 
en dan moet bekeken worden hoe verder. Het Magazine “Met Ons in Weert” kost 
veel geld, dit moet volgend jaar ook bekeken worden. Wat betreft de 
paardensport wordt veel gepraat maar zijn er weinig resultaten. De VVD geeft 
aan dat wat betreft promotie de keuze is gemaakt deze middelen in te zetten. 
Het is echter wenselijk vast te stellen of dit nog voldoet om zo de vraag te 
beantwoorden of dit gecontinueerd moet worden. De timing van het voorstel is 
laat. Het is nu moeilijk zaken nog terug te draaien. Het is wenselijk in het 
vervolg vroeger te communiceren. WL geeft eveneens aan dat het Magazine 
duur is. Voordat weer verplichtingen voor een nieuw jaar worden aangegaan 
moet de raad hierbij vooraf worden betrokken. Wat betreft de paardensport 
dient er een plan van aanpak te komen en een trekker voordat er verder geld 
aan uit wordt gegeven. Er dient aangesloten te worden bij de ontwikkelingen 
van het paardensportcentrum in Horst. 
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VOORSTEL COLLEGE 

 
Beschikbaar stellen van € 200.000,- voor 2014 uit het gereserveerde budget van € 800.000,- voor 
economische sturctuurversterking en promotie 2011-2014. 
 
 
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 
 



 

 

 
 
 

 

 
Nummer raadsvoorstel: RAD-000992 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van  3 juni 2014; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
beschikbaar te stellen een bedrag van € 200.000,- voor 2014 uit het gereserveerde budget van € 
800.000,- voor economische structuurversterking en promotie 2011-2014. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  9 juli 2014. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


