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Weert, 21 februari 2014
Onderwerp: informatiebijeenkomst
Bijlage(n): diverse
Geachte raads- en collegeleden,
Hierbij nodig ik u namens de voorzitter L.C.G. Kusters uit tot het bijwonen van een
informatieve bijeenkomst.
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 26 februari 2014 om 19.30 uur in de
raadzaal van het stadhuis.
Het programma luidt als volgt:
Nr.

Tijdstip

Onderwerp

1.

19.30 uur

Projectplan paardensport

2.

20.00 uur

3.

20.30 uur

Informatie ontwikkelingen met
betrekking tot de uitvoering van
de huishoudelijke hulp in 2015
Ontgronding Centrale
Zandwinning Weert

Ambtelijke
ondersteuning
-Dhr. H. Ensink (gemeente Weert)
-Mevr. C. Schuring
(programmamanager Limburgs
Paardensportplan)
-Mevr. M. Kuijpers (gemeente
Weert)
-Dhr. W. Mentens (gemeente
Weert)
-Dhr. G.van Schijndel, mevr. M.
Soons en dhr. S. Rijnders
(Provincie Limburg)
-Dhr. J.v.d. Broek (Waterschap)

Een toelichting op de inhoud van de onderwerpen treft u bijgaand aan.
Met vriendelijke groet,

P.A.W. Otten
Commissiegriffier

Beekstraat 54
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: (0495) 57 50 00 - Telefax: (0495) 54 15 54 - E-mail: gemeente@weert.nl

Vragen ter beantwoording door ambtelijke organisatie vóór agendering in
informatieavond (reservering)
Aanleiding en relatie met eerdere/latere besluitvorming of toezegging
Op 14 november 2013 heeft er een raadsinformatiebijeenkomst plaatsgevonden met betrekking tot de
veranderingen in het sociale domein vanaf 1 januari 2015.
Een van de onderwerpen toen was de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de
huishoudelijke hulp. ( 40% korting ingaande 1-1-2015 )
We hebben toen toegezegd dat we hierop terug zouden komen, zodra er meer bekend was.
Doelstelling (wat wordt van raad verwacht?)
Doelstelling is de raadsleden te informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot de uitvoering
van de huishoudelijke hulp in 2015.
Zijn er stukken?
Nee
Urgentie (waarom nu?, waarom niet in reguliere commissie?)
De korting op het budget Hbh gaat per 1 januari 2015 in. Voor Weert is dit een bedrag van meer dan 2
miljoen euro. Er moeten dus tijdig maatregelen getroffen worden om dit bedrag op te vangen.
De maatregelen zullen gevolgen hebben voor de mensen die hulp bij het huishouden ontvangen, maar
ook voor de zorgverlenende instellingen die de Hbh uitvoeren. Financiële consequenties en gevolgen
voor de werkgelegenheid. De nieuwe Wmo-wettekst is naar de Tweede Kamer verzonden. Zodra de
Eerste en Tweede Kamer akkoord zijn gegaan moeten betrokken partijen op de hoogte worden
gebracht van de veranderingen.
Met betrekking tot de organisatie van de Hulp bij het huishouden vanaf 1-1-2015 is een aantal
scenario’s mogelijk. Deze willen we op hoofdlijnen schetsen. Vóór het zomerreces is richtinggevende
besluitvorming nodig. Definitieve besluitvorming door de Raad dient plaats te vinden middels een
nieuwe Wmo verordening en een nieuw WMO beleidsplan vóór 1-11-2014.
Wie presenteert?
Mieke Kuijpers
Duur presentatie
20 minuten
Planning proces Wmo verordening en beleidsplan 2015
Wmo platform
21 februari 2014
Raadsinformatieavond presenteren mogelijke
scenario’s.
Overleg en uitwerken scenario’s.

26 februari 2014

Fatale B&W

15 april 2014

Commissie Welzijn

13 mei 2014

Raad
Richtinggevend
Wmo platform

28 mei 2014
14 juli 2014

Inleveren OCSW

26 augustus 2014

Fatale B&W

02 september 2014

Commissie Welzijn

23 september 2014

Raad
Besluitvormend

08 oktober 2014

maart-april 2014

Vragen ter beantwoording door ambtelijke organisatie vóór agendering in informatieavond
(reservering).
Aanleiding en relatie met eerdere/latere besluitvorming of toezegging
Toezegging aan commissie RO dat er duidelijkheid komt over de ontgrondingvergunning en de
procedures hieromtrent.
Doelstelling (wat wordt van raad verwacht?)
Helderheid bij de raad scheppen over het proces van de ontgronding en de ontgrondingvergunning,
welke stappen ondernomen worden om de lopende gerechtelijke procedures rond de
ontgrondingvergunning af te handelen en het procesverloop tot de afronding van de ontgronding.
Zijn er stukken?
Het werkplan ontgronding Centrale zandwinning Weert 2014
Urgentie (waarom nu?, waarom niet in reguliere commissie?)
Het betreft een eerdere toezegging voor het verstrekken van informatie aangaande de ontgronding
Centrale Zandwinning Weert.
Wie presenteert?
Presentatie wordt verzorgd door de Provincie Limburg als procesverantwoordelijke van de
ontgrondingsvergunning, ondersteund door het Waterschap in deze verantwoordelijk voor de
waterkwaliteit en gemeente Weert als verantwoordelijke voor de realisatieovereenkomst.
Duur presentatie
45 min
Planning proces
Door de provincie Limburg, dhr. Gid van Schijndel verzorgt een uiteenzetting middels een presentatie
over het proces rondom de Zandwinning Weert. (max. 30min)
Hierna is gelegenheid tot vragen stellen en dialoog met de raadsleden.

Presentatie over de tussentijdse stand van zaken en de voortgang van het Projectplan
Paardensport Gemeente Weert
Vragen ter beantwoording door ambtelijke organisatie vóór agendering in informatieavond
(reservering).
Aanleiding en relatie met eerdere/latere besluitvorming of toezegging
Op 26 juni 2013 heeft de Raad besloten om een bedrag van € 32.400,- beschikbaar te stellen uit het
budget voor economische structuurversterking en promotie voor de opstelling van het Projectplan
Paardensport Gemeente Weert. Het programmamanagement van de opstelling van het projectplan
berust bij het Huis voor de Sport Limburg.
Doelstelling (wat wordt van raad verwacht?)
De doelstelling van de presentatie is om de raad tussentijds te informeren over de stand van zaken en
de voortgang omtrent de totstandkoming van het projectplan.
Zijn er stukken?
Neen.
Urgentie (waarom nu?, waarom niet in reguliere commissie?)
Doel is: het informeren van de commissie. Daarom in de informatieve vergadering.
Wie presenteert?
Mevr. C. Schuring, programmamanager Limburgs Paardensportplan.
Duur presentatie
10-15 min.
Planning proces
Volgend de procesplanning zal het projectplan vóór de komende zomervakantie gepresenteerd worden.
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ONDERWERP
Beschikbaar stellen van een bedrag van € 32.400,- uit het budget voor economische
structuurversterking en promotie voor de uitvoering van het Projectplan Paardensport Gemeente
Weert.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Het Huis voor de Sport heeft van de Provincie Limburg de opdracht gekregen om in een aantal
regio's, waaronder de regio Weert, de paarden(sport)sector te versterken. Dit in het kader van het
Limburgs PaardensportPlan. Op 18 maart jl. is hierover een eerste bijeenkomst georganiseerd door
het Huis van de Sport, in samenwerking met de gemeente Weert en het Paardenhuis Hoge Dunk. U
heeft indertijd kennis kunnen nemen van de aankondiging van deze bijeenkomst. Zo’n 85 personen
waren aanwezig op deze bijeenkomst. Ruim 20 personen hebben zich tijdens de avond opgegeven
om zitting te nemen in een of meer van de vijf gevormde werkgroepen, die elk een bepaald
onderwerp gaan uitwerken. Daarna hebben zich nóg 15 personen aangemeld. Het animo en
enthousiasme is derhalve groot te noemen.
Voor het vervolg heeft het Huis voor de Sport de gemeente Weert een projectplan voorgelegd. Aan
dit projectplan verbindt het Huis voor de Sport kosten voor de gemeente ten bedrage van
€ 32.400,-.
PROBLEEMSTELLING
In het voortraject heeft het Huis voor de Sport niet aangekondigd dat de gemeente Weert voor het
vervolg rekening moest houden met in rekening te brengen kosten. Daardoor was het niet mogelijk
om in eerdere instantie middelen te begroten.
Binnen de ambities van Weert om een belangrijke rol te spelen in de paarden(sport)sector heeft
het Projectplan Paardensport Gemeente Weert nu een impuls gegeven om alle partijen in de sector
bij elkaar te brengen en zo de sector nog verder te versterken. Nu het enthousiasme op basis van
de bijeenkomst van 18 maart jl. zeer groot blijkt te zijn, willen we dit momentum niet verloren
laten gaan. Derhalve is gezocht naar een mogelijkheid om de bijdrage van € 32.400,- in het
lopende begrotingsjaar te vinden.
Bovendien gelden de volgende motieven om nu middelen voor dit doel in te zetten:
De paarden(sport)sector is zeer belangrijk voor de economie in Weert en de regio. De
gemeente Weert heeft al belangrijke stappen gezet om deze sector op de kaart te zetten: de
Hoge Dunk-projecten Hoogwaardige Paardenregio, het Paardenhuis en het Hippisch Centre of
Excellence. Dit door de provincie aangeboden project kan een grote impuls zijn om nu alle
partijen op paarden(sport)gebied bij elkaar te brengen en aldus de sector verder te versterken.
Het is redelijk dat de gemeente Weert daaraan ook een financiële bijdrage levert.

Totaal aantal pagina’s (inclusief raadsbesluit): 4
Pagina 1

-

De uitvoering van het projectplan past geheel in de filosofie van de in de vorige
raadsvergadering vastgestelde bestuursopdracht Sport- en beweegbeleid 2.0.
OPLOSSINGSRICHTINGEN

In de begroting voor economische structuurversterking is met een bedrag van € 95.000,- rekening
gehouden als bijdrage aan de Hoge Dunk in 2013. Op basis van de begroting van de Hoge Dunk
bedraagt het aandeel 2013 voor de gemeente Weert € 68.600,-. Tot en met 2012 heeft er
bovendien een afrekening Hoge Dunk plaatsgevonden. Er is een bedrag van € 69.467,gerestitueerd over de jaren 2010, 2011 en 1012. De middelen voor Hoge Dunk zijn dus niet
volledig benut.
De nog niet benutte middelen bedragen € 95.867,- (€ 69.467,- plus € 95.000,- minus € 68.600,-).
Hiervan is € 50.000,- middels een separaat voorstel (raadsvergadering 26 juni 2013) beoogd als
bijdrage voor de investeringen in het C Tech Lab. Uit de resterende € 45.867,- kan het budget van
€ 32.400,- voor het Projectplan Paardensport Gemeente Weert worden gehaald. Gezien de sterke
focus die binnen Hoge Dunk al op de paardensector lag, past deze besteding ook binnen de
oorspronkelijke intenties voor deze middelen.
Wij hebben bovendien een verzoek ingediend bij de Provincie Limburg om een groter deel van de
kosten van het projectplan voor haar rekening te nemen. Een eventuele extra bijdrage van de
provincie zal in mindering gebracht worden op de nu ingezette gemeentelijke bijdrage uit het
budget voor economische structuurversterking en promotie.
COMMUNICATIE
>
EVALUATIE
>
ADVIES RAADSCOMMISSIE


Het advies van de raadscommissie Economische Zaken is:


voorstel rijp voor behandeling in de raad;
agenderen als bespreekstuk.



Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties:


De SP geeft aan dat de paardensector economisch sterk is en daarom niet zou
hoeven te worden ondersteund. Er moet duidelijk worden gemaakt wat het
Weert oplevert. Vanuit de paardensector zelf komt geen initiatief. De PvdA geeft
aan het storend te vinden dat vooraf niet is aangegeven dat de gemeente Weert
moet bijdragen. De PvdA ziet echter meerwaarde in het plan en geeft aan dat
het een hamerstuk mag zijn. WL sluit zich aan bij de PvdA. Het is de bedoeling
de regio te versterken wat betreft paardensport. Het CDA vraagt zich af wat het
HCE heeft opgeleverd en wat het huidige plan zal opleveren. Het gevoel bestaat
dat met name enthousiasme leidend is. De VVD geeft aan dat Weert eerder
teleurgesteld was dat niet aan Weert werd gedacht m.b.t. de paardensector.
Tegen dit initiatief kun je daarom nu geen nee zeggen.

Pagina 2

VOORSTEL COLLEGE
Wij stellen voor om € 32.400,- uit het budget voor economische structuurversterking en promotie
beschikbaar te stellen voor het Projectplan Paardensport Gemeente Weert.
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

Pagina 3

Nummer raadsvoorstel: RAD-000841

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 mei 2013;

besluit:
Een bedrag van € 32.400,- beschikbaar te stellen uit het budget voor economische
structuurversterking en promotie voor het Projectplan Paardensport Gemeente Weert.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 2013.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

