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Onderwerp
Intentie tot verkoop complex Poort van Limburg

Voorstel
7' In te stemmen met de intentíe tot verkoop van het complex Poort van Limburg.2. Geheimhouding op te leggen op de bijlagen o.g.v. artikel 10 lid 2, sub b en g woB

voor een periode van 5 jaar.

Inlelding
Het complex Poort van Limburg (bedrijfsvezamelgebouw, zalencentrum en drie
commerciële ruímten) staat al geruime tijd leeg. Enkel het zalencentrum wordt op dit
moment op evenementenbasis verhuurd. In het verleden is op verschillende manieren
geprobeerd het complex te verkopen. Dit is tot op heden niet gelukt.

Bcoogd cffcct/docl
Verkoop van het complex Poort van Limburg.

Argumcnten
Het complex Poort van Limburg behoort niet tot de kernportefeuille van de gemeente. De
leegstand heeft een negatief effect op de waarde van het complex en de begroting van de
gemeente. Het is dan ook niet gewenst om het complex nog langer duurzaam te
exploiteren.

Tijdens de collegevergadering van 08-05-2012 heeft uw college besloten om de provincie
te informeren over de intentie tot vervreemden van het zalencentrum. Vervolgens heeft
uw college tijdens de collegevergadering van 18-11-2014 besloten om drie landelijke
makelaars te benaderen voor het verureemden van het complex Poort van Limburg. Op
basis van het voorliggende advies wordt opnieuw bekrachtigd dat de gemeente de intentie
heeft om het bedrijfsverzamelgebouw, het zalencentrum en de drie commerciële ruimten
te verkopen.

Om te komen tot verkoop van het complex, dient de boekwaarde in verhouding tot de
marktwaarde te worden gebracht. H¡ertoe dient een taxatie te worden opgesteld. In 2015
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hebben twee onafhankelijke landelijke taxateurs het complex gewaardeerd. Beide partüen
zijn nu gevraagd om een hertaxatie uit te voeren, waarbij beide bureaus dezelfde opdracht
hebben gekregen, om te komen tot een onafhankelijke waardering van de afzonderlijke
onderdelen van het complex binnen de huidige bestemming. De uitkomsten van de huidige
taxaties zijn opgenomen in b|lage 1-

Kenttok¡ningan an rl¡lee'¡
Voor de kanttekeningen en risico's verwijzen wij naar de bijlage (niet openbaar).

Finenciëlc, pcrsonclc cn Juridische gavolgen
De intentie tot verkoop kent financiële gevolgen. Hiervoor verwijzen wij naar de bijlage
(niet openbaar).

Uitvocring/evaluatic
N.v.t.

Gommun icat¡c/part¡c¡ptt¡G
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Intern:
Edwin Eggen, afdelingshoofd Ruimte en Economie
Liliane Coninx, afdelingshoofd Financiën
Edward Salman, adviseur afdeling Financiën
Sandra Belghali, medewerker fiscale zaken afdeling Financiën

Exlertr:
S. Reyners RA, Manager I Audit Public Sector, Deloitte Accountants B.V

Bijl¡gcn (gchcimhoudlng)
l. flnanclële gevolgen afwaardering
2. TaxatÍerapportage Cushman & Wakefield, januari 2018
3. Taxatierapport CBRE Valuation & Advisory Services 8.V., december 2Ot7
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