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Onderwerp
Verkoop appartement Beekstraat 38 te Weeft.

Voorstel
In te stemmen met de verkoop van de onroerende zaak gelegen aan de Beekstraat 38 aan
koper.

Inleiding
Tijdens de collegevergadering van 28 april 2015 heeft uw College ingestemd met de
verkoop van een aantal objecten, waaronder de 9 appartementen gelegen aan de
Beekstraat.

Beoogd effect/doel
Verkoop van het appartement gelegen aan de Beekstraat 38, tegen een zo hoog mogelijke
verkoopprijs. Bij de verkoop wordt uitgegaan van levering per 09-03-2018, of zoveel
eerder als paftijen overeenkomen.

Argumenten
In eerste instantie is besloten om de 9 appartementen aan de Beekstraat, die in eigendom
zijn van de Gemeente, te verkopen bij openbare inschrijving. Hiervoor is gekozen om alle
geinteresseerde partijen een kans te bieden een bod uit te brengen en het proces zo
transparant mogelijk te houden. Hoewel de kijkdagen goed bezocht werden, zijn er op 2
november 2015 uiteindelijk 4 biedingen ontvangen waarvan het hoogste bod € 785.200,--
(€87.244,44 per appartement) bedroeg. Gezien de lage biedingen heeft uw College
destijds besloten om niet over te gaan tot gunning.
Omdat de verkoop bij inschrijving niet heeft geresulteerd in een verkoop, blijft de

gemeente eigenaar en dus verantwoordelijk voor beheer en verhuur van de 9
appaftementen. Op het moment dat een huur wordt beëindigd, bieden wij het
appartement te koop aan op de woningmarkt. Ook blijft de makelaar contact houden met
mogelijke beleggers. Dit heeft tot heden niet kunnen leiden tot een verkoop.

Recent heeft kandidaat koper interesse getoond voor het appartement Beekstraat 38 als
belegging. Op basis van onderhandeling heeft kandidaat koper een maximaal bod
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uitgebracht van € 117.500,-- kosten koper. Op basis van dit bod zijn de Gemeente en
kandidaat koper tot overeenstemmíng gekomen.

Kantteken¡ngen en risico's
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
De marktwaarde van het appartement is op basis van taxatie bepaald. Uitgaande van een
koop als belegging, is de marktwaarde vastgesteld op € 105.000,--. Het maximaal bod
van de koper is € 117.500,--.

De opbrengst van de verkoop bedraagt € 117.500,--. De boekwaarde, na afschrijving
2018, bedraagt € 103.644,30. De netto-opbrengst bedraagt derhalve € 13.855,70. De
financiële gevolgen worden bij de eerste rapportage 2018 verwerkt.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing

Communicatie/ partici patie

Overleg gevoerd met

Intern:
O. Hermus, afdeling Ruimte en Economie
L. Hotterbeekx, afdeling Ruimte en Economie
E. Salmans, afdeling Financiën
H. Creemers, afdeling Ruimte en Economie
L Westenberg, afdeling Ruimte en Economie

Extern:
G.van Doorn, MHK Notarissen
M. Kirkels, Hermans bedrijfsmakelaars
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