
Pagina 1 van 1 

Fractie 
 

Agendapunt   Volgnummer Griffie 

PvdA    

 

 

AMENDEMENT (art. 36 RvO) 

 
Betreft:  Raadsvoorstel inzake Herinrichting Markt Nuth 

 

Agendapunt: 14. 
 

De raad van de gemeente Nuth bijeen op 25 september 2018 
 

Overwegende dat: 

 
 De Raad van de gemeente Nuth d.d. 15 juli 2016 d.m.v. een initiatiefvoorstel een aanloopbudget 

ad € 600.000,- beschikbaar heeft gesteld ten laste van Algemene Reserve voor de herinrichting 

van centrum Europaplein Hulsberg en centrum Markt Nuth; 
 De Raad van de gemeente Nuth d.d. 26 september 2017 dit aanloopbudget als volgt verdeeld 

heeft: € 450.000,-- t.b.v. Europaplein en € 150.000,-- t.b.v. Markt Nuth;  

 Blijkens het Raadsvoorstel d.d. 26 september 2017 de kosten voor de herinrichting van het 

Europaplein geraamd zijn op afgerond € 600.000,-- 
 Blijkens het Raadsvoorstel van 25 september 2018 de feitelijke kosten van de herinrichting 

Europaplein € 550.000,-- hebben bedragen en het batig saldo van € 50.000,-- aangewend kan 

worden voor de herinrichting van de markt Nuth; 

 Dat uitgaande van het Raadsvoorstel van 26 september 2017 op het Europaplein 73 

parkeerplaatsen zijn gepland, hetgeen per parkeerplaats  een bedrag betekent van  afgerond € 
7.500,---; 

 Dat uitgaande van het raadsvoorstel van 25 september 2018 op de markt Nuth 65 

parkeerplaatsen worden gepland en dat de rekensom van Hulsberg toepassend op de 
herinrichting van de markt Nuth leidt tot een te ramen bedrag voor de herinrichting van de Markt 

Nuth van € 487.500,--; af te ronden naar € 500.000,--  

 Dat het –blijkens de oproep van de insprekers tijdens de RTG van 11 september jl. - gewenst is 

duidelijkheid te creëren over de locatie van het gezondheidscentrum in het centrum van Nuth. 
 

 
Besluit: 
 

- T.b.v. de herinrichting van de markt Nuth een investeringskrediet beschikbaar te 

stellen ad € 500.000,--  
- Dit investeringsbedrag te dekken uit de aanloopkosten markt Nuth ad € 150.000,--; € 

150.000,-- van Parkstad Limburg; € 200.000,- van de Provincie Limburg; 
- Het restant van herinrichting Europaplein ad € 50.000,-- terug te laten vloeien naar 

de Algemene Reserve. 
- Uit te spreken, dat het gezondheidscentrum in het centrum van Nuth gevestigd dient 

te worden / te blijven op de markt van Nuth. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 
Nuth, 25 september 2018 

Fractie PvdA                     

Joost Geurts                     
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