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ONDERWERP
Instemmen met het financieren van de Cultuurkaart van Weert, ten bedrage van € 20.000,=
exclusief BTW, uit de post "Onvoorziene uitgaven 2012 incidenteel".
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Bij de beschouwingen op de voorjaarsnota op 7 juni 2012 is door uw raad aan ons college, in motie
III.M.3 (bijgevoegd), onder meer opgedragen om een cultuurkaart van Weert te laten opstellen.
Ons college heeft op 26 juni 2012 besloten om de opdracht voor het opstellen van de cultuurkaart
te verlenen aan het buro Atlas voor Nederlandse Gemeenten. Gezien de opdracht van uw raad om
bij de begrotingsbehandeling 2013 de resultaten te presenteren hebben wij deze opdracht op 28
juni j.l. verstrekt; deze kaart zal vóór 1 oktober 2012 gereed zijn. Over de uitkomsten van de
cultuurkaart zal vóór de begrotingsbehandeling 2013 verslag gedaan worden aan uw raad.
PROBLEEMSTELLING
In de genoemde motie III.M.3 wordt aangegeven dat de kosten van deze kaart ten laste dienen te
komen van de voorziening ‘ontwikkelkosten Beekstraatkwartier’. In de vergadering van de
commissie Ruimtelijke Ordening van 14 juni 2012 is evenwel het voorgenomen besluit over het
project Beekstraatkwartier verdaagd naar het derde kwartaal 2012. Hiermee is de mogelijkheid tot
financiering van de kosten voor de cultuurkaart uit het project Beekstraatkwartier geblokkeerd.
Daarom hebben wij op 26 juni j.l. besloten om de kosten van de cultuurkaart ten laste te brengen
van de post ‘Onvoorziene uitgaven 2012 incidenteel’. Het budgetrecht van deze post berust echter
bij uw raad.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Anticiperend op een correct procesverloop hebben wij uw raad in de raadsvergadering van 27 juni
2012 mondeling verzocht om:
- in te stemmen met deze financieringswijze;
- vooruitlopend op de definitieve besluitvorming in de raadsvergadering van 26 september 2012,
akkoord te gaan met het verstrekken van de opdracht.
Uw raad heeft op 27 juni j.l. hiermee ingestemd.
kanttekening
In de werkvergadering Beekstraatkwartier van de commissie Ruimtelijke zaken van 24 april 2012 is
de presentatie De aantrekkelijke stad besproken. Hierbij is het onderwerp cultuurkaart eveneens
aan de orde geweest. In de toelichting over de vervaardiging van de cultuurkaart is toen uitgegaan
van indicatieve onderzoekskosten, gebaseerd op de offerte van 30 november 2011, ad € 15.000,In de genoemde werkvergadering van 24 april j.l. zijn er vragen gesteld, die een uitbreiding van
het onderzoek naar de cultuurkaart en daarmee een aanscherping van de offerte vereisten. Deze
uitgebreide onderzoeksvragen zijn opgenomen in een nieuw offerteverzoek. In de bijgestelde
offerte van 18 juni 2012 ten bedrage van € 20.000,- exclusief BTW is de uitbreiding van het
onderzoek opgenomen. De BTW kan gecompenseerd worden.
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COMMUNICATIE
n.v.t.
EVALUATIE
bijlagen:
1. motie III.M.3 (opdracht cultuurkaart)
2. motie III.M.4 (onderzoek aankomende kosten professionele instellingen)
3. collegebesluit d.d. 26 juni 2012
ADVIES RAADSCOMMISSIE
¾

Het advies van de raadscommissie Welzijn is:


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

¾

Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties:


De VVD gaat accoord met het voorstel. Het CDA vindt dat gekeken moet
worden of de financiering uit het Beekstraatkwartier kan plaatsvinden om zo
bekostiging uit de post onvoorzien 2012 te voorkomen. Daarom wil het CDA het
stuk agenderen als bespreekstuk voor de raad. Het CDA heeft graag een
overzicht van varianten en kosten om de archiefbewaarplaats aan de eisen te
laten voldoen. WL geeft aan ook voor de cultuurkaart te zijn. M.b.t. de
archiefbewaarplaats vraagt WL zich af welke installaties moeten worden
aangelegd en of de gemeente daar dan nog veel geld in wil investeren.
VOORSTEL COLLEGE

Besluiten om in te stemmen met het financieren van de Cultuurkaart Weert, ten bedrage van €
20.000 exclusief BTW, uit de post 'Onvoorziene uitgaven 2012 incidenteel'.
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
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 augustus 2012;

besluit:
In te stemmen met het financieren van de Cultuurkaart Weert, ten bedrage van € 20.000 exclusief
BTW, uit de post 'Onvoorziene uitgaven 2012 incidenteel'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 2012.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

