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Subsidievaststelling aanpassing voormalig stadhuis.

Voorstel De subsidie aan Stichting Punt Welzijn voor het aanpassen van het voormalige
stadhuís (Beekstraat 54) op € 300.000,- vast te stellen, conform bijgevoegde concept-
beschikking.

Inleiding
De gemeenteraad heeft op 28 januari 2015 (RAD-OOIO42 Beekstraatkwartier)
besloten een krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 300.000,- ten behoeve van
het doen van aanpassingen aan het voormalige stadhuis voor en door Punt Welzijn.

Het bestuur van Stichting Punt Welzijn heeft op 2 september 2Ot6 de verantwoording van
het verbouwingskrediet Beekstraat 54 aangeboden. Deze verantwoording is in de bijlage
opgenomen.

Beoogd effect/doel
De subsidie aan Punt Welzijn was bedoeld om te voozien in de huisvesting van de
kantoorfunctie van Punt Welzijn. Met dit voorstel stelt u de daarvoor verleende subsidie
vast.

Argumenten
1.1. Punt Welzijn heeft voldaan aan de gestelde verplichtingen.
De verbouwing is uitgevoerd conform de gemaakte afspraken. De ruimten zijn sober en
doelmatig aangepast en er zijn geen constructieve wijzigingen in het gebouw aangebracht
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1.2 De financiële verantwoording is helder en transparant.
Het totale budget voor de verbouwing bedroeg € 425.000,-. Naast het door u beschikbaar
gestelde bedrag van € 300.000,- heeft Punt Welzijn - conform afspraak - ook een
investering gedaan uit de eigen reserve van € 125.000,-.

Als bijlage heeft Stichting Punt Welzijn twee afrekeningen gevoegd, namelijk:
1. Een totaaloverzicht van alle kosten, welke sluit met een totaalbedrag van

€ 426.273,25. In dit overzicht zijn de werkelijke lasten afgezet tegenover de
begrote kosten. De begroting (die bij de aanvraag van het subsidie was
aangeleverd) was zeer globaal, met de nodige aannames. Gedurende de
verbouwing zijn er verschillende keuzes gemaakt voor de realisatie waardoor er
een kleine overschrijding (€ 1,.273,25) van het beschikbare budget aanwezig is.
Deze overschrijding wordt binnen de exploitatie van Punt Welzijn opgevangen.

2. Een overzicht van Skice BV welke als aannemer voor de werkzaamheden heeft
gefunctioneerd. Deze afrekening sluit met een bedrag van € 290.929,37.

Uit de ingediende verantwoording is helder hoe Punt Welzijn de middelen heeft besteed

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Bij het raadsbesluit van 28 januari 2015 (RAD-OOIO42 Beekstraatkwartier) is het
benodigde krediet beschikbaar gesteld. De subsidie is bij de subsidieverlening ten laste
gebracht van deze middelen.

Uitvoering/evaluatie
Op basis van de aangeleverde verantwoording hebben wij kunnen beoordelen dat Stichting
Punt Welzijn voldoet aan de geldende algemene en aanvullende verpllchtlngen zoals
vermeld in de'beschikking subsidieverlening 2015 aanpassen voormalig stadhuis'.

Communicatie/ participatie
Het bestuur van de Stichting Punt Welzijn door middel van bijgevoegde beschikking op de
hoogte brengen van uw besluit.

Overleg gevoerd met

Intern:
P. Vos (financieel consulent). P. Verhappen (beleidsadviseur Ruimte)

Extern:
Niet van toepassing
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1. Concept-beschikking
2. Verantwoording krediet
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Stichting Punt Welzijn
T.a.v. het bestuur
Postbus 112
6000 AC WEERT

weert, l30l{T,20,10

Onderwerp
Ons kenmerk

beschikking subsidievaststelling aanpassen voormalig stadhuis
zlL6/027434

Geacht bestuur,

U heeft een aanvraag voor subsidievaststelling ingediend bij de Gemeente Weert.
Hiermee vraagt u ons om de verleende subsidie (collegebesluit d.d. 28 april 2015) voor het
aanpassen van het voormalige stadhuis (Beekstraat 54) vast te stellen. In deze beschikking
leest u ons besluit.

Subsidie
Wij stellen de subsidie vast op een bedrag van € 300.000,-. Uit de financiële
verantwoording is gebleken dat Stichting Punt Welzijn voldoet aan de verplichtingen en
afspraken zoals die zijn benoemd in de beschikking 'subsidieverlening 2015 aanpassen
voormalig stadhuis'.

Voorschot
U heeft een voorschotbedrag op de subsidie gekregen. In totaal was dit een bedrag van
€ 300.000,-. De subsidievaststelling komt overeen met het uitbetaalde voorschot. Er hoeft
dus geen verrekening plaats te vinden.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur

een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: t4 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www. weert. n I - Twitter : www.twitter.co m/gemeenteweert



Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Saskia Doek (via
doorkiesnummer 575487 of per e-mail s.doek@weert.nl) of met Twan Joosten (via
doorkiesnummer 575488 of per e-mail t.joosten@weert.nl).

Hoogachtend,
Het van burgemeester en

M.H. pen
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