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ONDERWERP
Beschikbaar stellen van € 200.000,- voor 2013 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 2013 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 Hoge
Dunk/Keyport 2020 en te maken kosten in verband met de contacten met Yuhang, China.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Algemene promotie
Voor de algemene promotie van Weert brengen wij in 2013 vier maal het magazine "Met ons. In
Weert" uit.
Economische structuurversterking
De economische structuurversterking geschiedt reeds een aantal jaren in het kader van de Hoge
Dunk. In 2009 hebben alle vier gemeenteraden ingestemd met het businessplan van de
uitvoeringsorganisatie Hoge Dunk en het 'Programma voor Economische Structuurversterking Hoge
Dunk'. Daarin liggen de economische speerpunten voor de regio vast waaraan binnen de Hoge
Dunk wordt gewerkt.
Hierbij gaat het enerzijds om verbetering van de regionale dienstverlening aan ondernemers,
anderzijds om een programma van projecten ter versterking van de regionale economie. De
programmamanager werkt volgens de 'Brainport-methodiek' o.a. aan een aantal
structuurversterkende projecten.
Over het jaar 2012 is gerapporteerd in het verslag "Stand van zaken projecten Hoge Dunk december 2012" die eind vorig jaar aan alle raadsleden is toegestuurd.
Projecten die in 2013 (verder) in ontwikkeling zijn o.a.:
Breedband Hoge Dunk: het tot stand laten komen van regionaal netwerken voor primair het
bedrijfsleven en instellingen.
Multimodale Terminal Cranendonck: de ontwikkeling van een trimodale terminal (nabij de
industriehaven van Nyrstar aan de Zuid-Willemsvaart en de Kempenweg N564) die voorziet in een
potentiële behoefte van vervoerders en verladers.
Young Stars, tweede tranche: het samenbrengen van jonge ondernemers uit totaal verschillende
branches om ze een netwerk te laten opbouwen en ze te laten leren van elkaars ervaringen,
C-Tech Lab: een plek waar jongeren (BO en VO) zelf aan de slag gaan met wetenschap en
techniek, mede in samenhang met kunst en natuur.
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Stage Community: virtueel loket (webapplicatie, social media) voor vraag en aanbod t.a.v. stages
en afstudeeropdrachten, waar partijen terecht kunnen met vragen over mogelijkheden, advies,
bemiddeling en anderzijds het bevorderen van een juiste match tussen bedrijfsleven en
(beroeps)onderwijs.
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 Keyportverband. Dat proces zal in 2013 verder zijn beslag krijgen.
In onderstaand overzicht zijn de werkelijke uitgaven in 2012 weergegeven.
Omschrijving
Samenwerking Hoge Dunk
Alg. middelen stadspromotie/Poort
- Stadspromotie
- Poort
Woonstad Weert/Provada
- Woonstad Weert
- Saldo deelname Provada
Diverse overige kosten
Sub-totaal

Rekening
94.697,29
750,00
75.039,40
- 6.963,42
182,04
14,39
163.719,70

In 2011 resteerde er een bedrag van € 15.467,-. Dit is verwerkt in de uitgaven van 2012.
De post "Woonstad Weert" betreft een bijdrage van derden aan de stichting Woonstad Weert. Dit
zijn dus geoormerkte gelden.
In 2012 resteert een bedrag van € 59.197,09. Wij zullen in de Jaarrekening 2012 voorstellen om
deze middelen over te hevelen naar het budget voor 2013.
Jaarschijf 2013
De jaarschijf voor 2013 uit het budget voor economische structuurversterking en promotie is
noodzakelijk om de volgende zaken uit te kunnen voeren:
•
Programma-organisatie Hoge Dunk (dit betreft het aandeel van Weert). Binnen de programmaorganisatie zitten de volgende zaken:
o Inzet externe programmamanager
o Communicatie (o.a. website “Hoge Dunk”)
o Projectenfonds: uit het projectenfonds Hoge Dunk worden initiatieven gefaciliteerd die
ontstaan gedurende het jaar. Initiatieven die hiervoor in aanmerking komen, krijgen
een bijdrage om het initiatief verder te ontwikkelen en gereed te maken voor de markt.
•
Algemene middelen voor stadspromotie, i.c. het magazine "Met ons. In Weert".
•
Contacten met Yuhang, China.
•
Gemeentelijke kosten die voortvloeien uit 'Woonstad Weert'.
•
Het is de bedoeling om bestuurlijk/ambtelijk zeer gericht enkele beurzen te bezoeken voor het
contact met bedrijven die geïnteresseerd zijn in Weert en om deze bedrijven vervolgens te
ontvangen in Weert.
•
De stelpost van € 1000 is opgenomen voor de gemeentelijke bijdrage in de kosten van de
werkconferentie "Duurzame paardensportomgeving van de toekomst" van 18 maart a.s. Deze
conferentie is erop gericht om aan de hand van de uitvoering van het Limburgs
Paardensportplan in onze regio het Paardenhuis Hoge Dunk verder uit te bouwen en te
verbreden met de tot nu toe ontbrekende onderdelen van het paardengebeuren.
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Begroting 2013
Economische samenwerking Hoge Dunk
Magazine "Met ons. In Weert"
Contacten met Yuhang, China (raadsbesluit 30-1-2013)
Woonstad Weert
Promotie bedrijfsleven
Bijdrage Woonstad Weert (van derden)
Voorbereidende bijeenkomst Paardensportplatform
Onvoorzien
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€

95.000
81.000
30.000
20.000
20.000
6.963
1.000
5.234
259.197

COMMUNICATIE
Niet van toepassing.
EVALUATIE
>
ADVIES RAADSCOMMISSIE
¾

Het advies van de raadscommissie Economische Zaken is:


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

¾

Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties:


De SP geeft aan dat een bedrag van € 17.500,= van de Rogstaekersoptocht dat
uit economische structuurversterking zou worden betaald niet in het voorstel
wordt genoemd. Het restant van 2012 moet terug naar de algemene middelen.
Voor 2013 zijn onderwerpen opgenomen waar de SP op tegen is. Er wordt meer
uitgegeven dan beschikbaar is. De PvdA is eveneens principieel tegen de
opgenomen onderwerpen en zal daarom, naast het procesmatige, tegen het
voorstel stemmen. D66 kan eveneens niet instemmen met het voorstel wat
betreft onderwerpen en wijst op de hogere begroting dan hetgeen beschikbaar
is. Het restant van 2012 moet terugvloeien naar de algemene middelen. D66
kan niet instemmen met het voorstel. WL is voor het voorstel. Er is namelijk
afgesproken voor de jaren 2011-2014 jaarlijks € 200.000,= beschikbaar te
stellen. De VVD geeft aan spijt te hebben van het instemmen met de korting
van 20% destijds. Oorspronkelijk was namelijk een bedrag van 1 miljoen
begroot. Uitgegaan moet worden van een bedrag van 800.000,= over 4 jaar, het
restant van 2012 moet daarom bij 2013 betrokken worden. Het CDA geeft aan
dat een overschot normaal gesproken naar de algemene middelen vloeit, maar
het overschot past wel binnen de afspraken van 4 maal € 200.000,= en wil het
daarom als bespreekstuk voor de raad agenderen.
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VOORSTEL COLLEGE
Beschikbaar stellen van € 200.000,- voor 2013 uit het gereserveerde budget van € 800.000,- voor
economische structuurversterking 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

Pagina 4

Nummer raadsvoorstel: RAD-000771

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013;

besluit:
beschikbaar te stellen een bedrag van € 200.000,- voor 2013 uit het gereserveerde budget van €
800.000,- voor economische structuurversterking en promotie 2011-2014.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 april 2013.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

