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Voorstel

ïn te stemmen met bijgevoegde brief aan Bouwinvest.

Inleiding

Op 23 februari 2017 heeft uw college een brief gestuurd aan Top Vastgoed. Top Vastgoed
is door Bouwinvest ingehuurd om de plannen voor opwaardering van het Muntcomplex te
begeleiden. In de brief aan Top Vastgoed heeft het college een positieve grondhouding
aangenomen met betrekking tot de plannen die Bouwinvest heeft met het Muntcomplex.
Op L4 juni 20L7 heeft uw college een brief gestuurd aan Bouwinvest. In deze brief is
aangegeven op welke wijze de gemeente bezig is met het versterken van de binnenstad.
Deze brief was met name bedoeld om Bouwinvest te ondersteunen bij haar besluitvorming
over opwaardering van het Muntcomplex.

De afgelopen maanden hebben diverse overleggen plaatsgevonden tussen de gemeente
en Bouwinvest. Er is onder andere gesproken over brandveiligheid van het Muntcomplex,
over de eigendomssituatie en over grondruil. Ook het gevelfonds is aan de orde geweest.
Op 1 februari 2018 heeft Bouwinvest hierover een brief geschreven aan de gemeente. In
deze brief verzoekt Bouwinvest, ter markering van het bereikte tussenresultaat, om van
de gemeente een bevestiging te krijgen van de in de brief genoemde inspanningen en
instemming met de in de brief genoemde uitgangspunten.

Beoogd effect/doel

Doel van Bouwinvest is om houvast te krijgen met betrekking tot het ingeslagen traject
om te komen tot opwaardering van het Muntcomplex. op een aantal aspecten is
Bouwinvest hiervoor namelijk afhankelijk van de medewerking van de gemeente.
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Het betreft onder andere de bereidheid van de gemeente om mee te werken aan een
grondruil en aan het leveren van een inspanning voor het verkrijgen van een bijdrage voor
het gevelfonds.

Doel van de gemeente is te komen tot verkoop van het Muntcomplex (behoudens het
Munttheater) en verlaging van de exploitatielasten van het RICK en PUNT Welzijrr (De
Ruus) alsrrredc Lc kurrren LuL rrreel levertdiglteid irr de birrrrerrstad door verrlit'¡dering varì
kantoren en toevoeging van woonruimte. RICK en PUNT Welzijn hebben een
bezuinigingstaakstelling waarbij met name naar vermindering van huisvestingslasten
wordt gekeken. Dit kan worden bereikt door te kiezen voor andere huisvesting.
De Roos is inmiddels verhuisd en verhuizing van RICK vindt plaats uiterlijk 1 september
2018.
Een deel van de ruimte die nu nog door RICK wordt gehuurd van de gemeente is

eigendom van Bouwinvest. De gemeente wil dit gedeelte kopen van Bouwinvest en
vervolgens verkopen als onderdeel van het geheel van te verkopen vastgoed van het
Muntcomplex. Bouwinvest is bereid deze ruimte aan de gemeente te verkopen.
Voor het realiseren van hun doelstellingen hebben de gemeente en Bouwinvest elkaar dus

Argumenten

1. Upgrading van het Muntcomplex is noodzakelijk voor de aantrekkelijkheid van het
complex.
Het Muntcomplex is ruim 20 jaar geleden verbouwd en inmiddels toe aan upgrading. Naast
aanpassing van de gevels van delen van het complex en vernieuwing van enkele
toegangen, is het plan om de binnenzijde grondig te verbouwen. Op de verdiepingen
worden zo mogelijk woningen gebouwd. Upgrading is nodig om het complex aantrekkelijk
te houden voor winkeliers en winkelend publiek. Een deel van het complex staat, met
name na vertrekvan V&D, leeg. Upgrading trekt naarverwachting nieuwe retailers en
bezoekers aan.
Doel van het versturen van de brief is het vastleggen van het tussen Bouwinvest en de
gemeente bereikte tussenresultaat, zonder dat de gemeente zich daarbij bindt.

2. Upgrading van het Muntcomplex is noodzakelijk voor de aantrekkelijkheid van de
binnenstad.
Fen aantrekkeliik rwinkelcentrum ic r-rân essentiee! helanc r-¡ôôr de aantrekkelllkheid van de
binnenstad. Nieuwe winkelformules in het complex functioneren als aanjager voor de
komst van andere winkels en dit alles leidt weer tot meer bezoekers in de stad.
Het toevoegen van woningen draagt bij aan meer levendigheid in de stad.

3. Verkoop van vastgoed draagt bij aan de bezuinigingstaakstelling van de gemeente.
Door het afstoten van panden kan een bijdrage worden geleverd aan de
bezu in igin gstaakstell ing.

Kanttekeningen en risico's

Aan het verzenden van de brief aan Bouwinvest zijn geen risico's verbonden. De gemeente
neemt enkel een positieve grondhouding aan ten aanzien van de behaalde
tussenresultaten, zonder dat zij zich in welke zin dan ook bindt.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Er worden met het verzenden van de brief geen verplichtingen aangegaan of toezeggingen
gedaan.
De financiële gevolgen van de plannen worden in een volgende fase verder uitgewerkt.
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Uitvoering/evaluatie

Eventueel te maken formele afspraken tussen Bouwinvest en de gemeente worden
vastgelegd in overeenkomsten welke voor besluitvorming worden voorgelegd aan uw
college van b&w en de gemeenteraad.

Commun icatie/ participatie

Brief aan Bouwinvest.

Overleg gevoerd met

Intern:

Leon Heesen

Extern:

N.v.t.

Bijlagen:

Brief aan Bouwinvest.
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Geachte heren Eising en Boelhouwer,

Op 1 februari 2018 heeft u een brief gestuurd aan de gemeente. In uw brief gaat u in op
de gesprekken die de afgelopen periode zijn gevoerd tussen de gemeente en Bouwinvest
over het opwaarderen van het Muncomplex. Daarbij waren namens Bouwinvest ook Top
Vastgoed en Fimek betrokken. In uw brief vraagt u een bevestiging van een aantal
inspanningen en u vraagt instemming met de in uw brief aangegeven uitgangspunten. Dit
ter markering van het tussenresultaat en met als doel de realisatie van de planvorming zo
spoedig mogelijk in gezamenlijk overleg te bewerkstelligen.

Via deze brief reageren wij op uw verzoek.

In de overleggen die hebben plaatsgevonden is onder andere gesproken over een
grondruil tussen de gemeente en Bouwinvest, over het in beeld brengen van de
eigendomssituatie van Bouwinvest en de gemeente in het complex, over het
bestemmingsplan, het gevelfonds en over brandveiligheid. Dit alles met als doel om te
komen tot opwaardering van het Muntcomplex door Bouwinvest en verkoop van een deel
van het gemeentelijk vastgoed in het complex ten behoeve van het realisaren van
woningen.

Zoals ook in eerdere brieven is aangegeven neemt de gemeente hierbij wederom een
positieve grondhouding aan in de medewerking aan deze plannen. Uiteraard moet dit alles
nog nader worden uitgewerkt en geformaliseerd nadat op alle punten overeenstemming is
bereikt. Een en ander moet worden vastgelegd in een tussen Bouwinvest en de gemeente
te slu iten overeenkomst.

We hopen dat we de ingeslagen weg voortvarend kunnen vervolgen. De gemeente wil
haar eigendom van het Muntcomplex immers op korte termijn verkopen. Maar dat kan pas
nadat duidelijk is welk deel van dit eigendom u nodig heeft voor de realisatie van uw
plannen. Wij verzoeken u dan ook om op uiterlijk op 1 april 2018 deze duidelijk te geven.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950,6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neemt u dan contact op met Paul
Verhappen. Hij is bereikbaar via tel. 0495 575 284 of p.verhappen@weert.nl

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris
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