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Subsidie op grond van het Gevelfonds voor Markt 15

Voorstel
Een bijdrage van
het Gevelfonds.

€ 1.518,-- te verlenen voor gevelverbetering van Markt 15 ten laste van

Inleiding
Op 22 februari 2018 is een aanvraag ontvangen voor een bijdrage vanuit de

subsidieregeling Gevelverbetering binnenstad Weert 2077 voor Markt 15. Het betreft het
aanlichten van de voor- en zijgevel van dit rijks beschermde monument.

Beoogd effect/doel
Het doel van het verlenen van een bíjdrage voor gevelverbetering is het verbeteren van de

historische uitstraling en de belevingswaarde van de binnenstad.

Argumenten
7.De aanvraag voldoet aan alle daarvoor geldende criteria.

Het pand ligt in het gebied waarvoor de subsidieregeling geldt, namelijk de binnenstad.
Het betreft de gevels van het hoofdgebouw die aan openbaargebied liggen. Het werk
wordt in april 2018 in uitvoering genomen en afgerond. Daarmee ligt de einddatum ruim
voor 1 juli 2019, zoals vereist is volgens de regeling.

2.Verbetering van het aanzien van de gevel wordt gerealiseerd.
Bij deze aanvraag wordt de gevelverbetering gerealiseerd door het aanlichten van deze
monumentale gevel aan de Markt en de zijgevel aan de Muntpromenade. Dit past geheel
binnen de doelstelling van de regeling.
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3.De subsidie bedraagt 50o/o van de subsidiabele kosten.
De kosten voor het gehele project bedragen € 3.035,-- inclusief BTW (de BTW is niet
verrekenbaar). Voorgesteld wordt een subsidie toe te kennen van 50%o, dus € 1.518,--

Kanttekeningen en risico's
Dit is het eerste pand aan de Markt dat subsidie voor verliclrting aanvraagt. In verband
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Financiële, personele en juridische gevolgen
Geen personele en juridische gevolgen.
Financiële gevolgen
In maart 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg een bedrag beschikbaargesteld
voor de versterking van de binnenstad van Weert. Hiervan is € 300.000,-- geoormerkt
voor de verbetering van gevelkwaliteit.
Dit is de derde subsidie die verleend wordt vanuit dit budget (P81000729/6333000).

Beschikbaar budget
Stationsstraat 16/164
Kasteelplein 2
Markt 15
Resteert

€ 300.000,--/- € 80.000,--/- € 25.800,--/- € 1.518,-€ 192.682,--

Uitvoering/evaluatie
Toezicht op de uitvoering wordt gehouden door de afdeling VTH. Bij de geldelijke
eindverantwoording worden het verloop en resultaat geëvalueerd. Na goedkeuring wordt
de subsidie uitbetaald.
Com

municatie/ participatie

De aanvrager via bijgevoegde antwoordbrief informeren over de subsidietoekenning en de
voorwaarde.

Overieg gevoerci met
Intern:
Edward Salman, afdeling Financiën,
Peter Tobben, afdeling Openbaar gebied,
Marian Arts, afdeling Ruimte & economie,
Henk Creemers, afdeling Ruimte & economie.
Extern

Bijlagen:

.
.
.

Subsidieaanvraag voor Markt 15 van 22februari 2078
Gegevens over de armaturen en plaatsing op de gevels

Subsidietoekenning (conceptbrief)
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Subsidietoekenning Gevelfonds Markt 15

Uw kenmerk
Ons kenmerk

477757/478350

Beste heer Reemers,

Op22 februari 2018 ontvingen wij uw aanvraag voorsubsidie op grond van de
subsidieregeling Gevelkwaliteit binnenstad Weert 20t7, kortweg Gevelfonds. Het betreft
gevelverbetering door het passend aanlichten van het rijks beschermde monument Markt
15 in Weet. Hieronder leest u ons besluit.
Su bsid ietoekenn ing

Op 13 maart 2018 hebben wij besloten u een subsidie toe te kennen van € 1.518,-- voor
de gevelverbetering van Markt 15. Uw aanvraag voldoet aan de daarvoor geldende
criteria, zoals ligging in de binnenstad en verbetering van gevels van het hoofdgebouw
gelegen aan openbaar gebied.
De ingediende kosten voor gevelverlichting bedragen € 3.035,-- inclusief BTW (de BTW is
niet verrekenbaar). Al deze kosten zijn subsidiabel in het kader van het Gevelfonds. De
subsidie bedraagt 50o/o van de subsidiabele kosten.
Voorwaarden
Aan de subsidie wordt de volgende voorwaarde verbonden:
. De geldelijke eindverantwoording met de aanvraag tot vaststelling van de
subsidie wordt ingediend uiterlijk 13 weken nadat de werkzaamheden zijn
uitgevoerd, doch uiterlijk 1 juli 2019.
De subsidie wordt overgemaakt nadat deze aan de hand van de geldelijke
eindverantwoording door ons is vastgesteld.
Rechtsbescherm ing

Dit besluit treedt in werking na de bekendmaking ervan door toezending aan
belanghebbenden. Tegen dit besluit kunnen in overeenstemming met het bepaalde in de
Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de toezending hiervan schriftelijk (dus
niet per e-mail) bezwaren worden ingediend bij het College van burgemeester en
wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ in Weet.

'
Wilhelminasingel 101
Correspondent¡e: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Webs¡te: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

Het bezwaar moet worden ondertekend en dient in elk geval te bevatten:
. De naam en het adres van de indiener;
. De dagtekening;
r Een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar is gericht;
. De gronden van het bezwaar.
Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ in Roermond
Tot slot
Uw plan draagt bij aan de beleving van de binnenstad en met name van de Markt. Het
riJks beschermde monument zal door de verlichting meer tot zijn recht komett. Wij
wensen u veel succes bij de uitvoering van de werkzaamheden.
Bij vragen over deze brief neemt u contact op met mevrouw Jongeling van de afdeling
Ruimte & economie via (0495) 575 265 of j.jongelinq@weert.nl.

Burgemeester en wethouders

G.Brinkman,
gemeentesecretaris
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