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ONDERWERP
Instemmen met het financieren van de quickscan stadsvisie deelproces cultuurspoor, ten bedrage
van € 15.000,- exclusief BTW, uit de stelpost Onderzoeken.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Over het proces om te komen tot een integraal visiedocument betreffende de ruimtelijke en
functionele mogelijkheden in het stadshart zijn in de informatieve commissie RO op 4 december
2012 de voorgestelde deelprocessen toegelicht. De drie deelprocessen zijn:
1) de visie op de invulling van het stadshart en het Beekstraatkwartier (afweging ruimtelijke
mogelijkheden);
2) de visie op de toekomst van de professioneel culturele instellingen (afweging mogelijke
varianten en financiële mogelijkheden);
3) de keuzes welke gemaakt moeten worden voor het erfgoedhuis.
Het einddoel van dit proces is te komen tot een integrale visie over de ruimtelijke invulling van het
stadshart en de toekomstige positionering van de culturele instellingen.
Er is een regiegroep ingesteld die zorgt voor voldoende afstemming tussen de drie deelprocessen.
De professioneel culturele instellingen hebben in het samenwerkingstraject gezamenlijk een visie
ontwikkeld betreffende de (toekomstige) huisvesting. Aanvankelijk was deze geformuleerd als een
stip op de horizon waarbij werd uitgegaan van huisvesting op één gezamenlijke locatie in het
centrum. Inmiddels is met deze instellingen afgesproken om een visie te formuleren over het
optimaliseren van de huisvesting op de huidige locatie in het Muntcomplex. Het idee is om in een
houtskoolschets deze optimaliserings-voorstellen in kaart te brengen (zie bovengenoemd
deelproces 2). Deze houtskoolschets zal in relatie tot de ruimtelijke mogelijkheden in de werkgroep
stadsvisie geanalyseerd worden op integratie(on)mogelijkheden van de onderzoeksresultaten uit
het deelproces ruimtelijke invulling van het stadshart (zie bovengenoemd deelproces 1).
PROBLEEMSTELLING
In de procesafspraken bij het collegebesluit van 20 november 2012 is opgenomen dat de
regiegroep het initiatief neemt om de raad tussentijds te consulteren. Het consulteren over de te
nemen processtappen is gepland tijdens een gezamenlijke informatieraad RO en WZ op 6 maart
2013. Om een gedegen advies te presenteren tijdens deze informatieavond is het noodzakelijk dat
de hierboven beschreven houtskoolschets ruimtelijk en financieel globaal getoetst wordt door een
gespecialiseerd buro. Conform de procesplanning wordt de opdracht voor het vervaardigen van de
quickscan verstrekt onmiddellijk nadat uw raad over het beschikbaar stellen van het budget
besloten heeft.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
De kosten voor deze quickscan bedragen € 15.000,- excl. BTW. Het voorstel is om deze kosten te
dekken uit de stelpost “Onderzoeken”.
COMMUNICATIE
In de commissie Welzijn van 15 januari 2013 is het gekozen traject mondeling toegelicht.

Totaal aan pagina’s (inclusief raadsbesluit): 3
Pagina 1

ADVIES RAADSCOMMISSIE
VOORSTEL COLLEGE
Besluiten om in te stemmen met het financieren van de quickscan stadsvisie deelproces
cultuurspoor, ten bedrage van € 15.000,- exclusief BTW, uit de stelpost Onderzoeken.
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 15 januari 2013;

besluit:
In te stemmen met het financieren van de quickscan stadsvisie deelproces cultuurspoor, ten
bedrage van € 15.000,- exclusief BTW, uit de stelpost Onderzoeken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 januari 2013.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

