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Onderwerp

Subsidie op grond van het Gevelfonds voor Hoogstraat 25

Voorstel

Een bijdrage van € 5.487,-- te verlenen voor gevelverbetering van Hoogstraat 25 ten laste
van het Gevelfonds.

Inleiding

Colada B.V. heeft zich door de mogelijkheden van de subsidieregeling Gevelverbetering
Binnenstad Weert 2017, kortweg Gevelfonds, laten inspireren. Met name de bovengevel
van het winkelpand heeft historische waarde. Op de verdieping worden appartementen
gerealiseerd. Daarbij wordt de historische waarde van de gevel versterkt.
De nu voorgestelde verbeteringen zijn onderdeel van een groter plan dat ook Hoogstraat
2I en 23 en Hegstraat 26 omvat. Voor die panden worden te zijner tijd mogelijk aparte
aanvragen ingediend.

Beoogd effect/doel

Het doel van het verlenen van een bijdrage voor deze gevelverbetering is de historische
uitstraling en de belevingswaarde van de binnenstad te verbeteren.

Argumenten

1.De aanvraag voldoet aan alle daarvoor geldende criteria
Zoals voorgeschreven ligt het pand in de binnenstad. Het betreft een aan openbaar gebied
grenzend bestaand hoofdgebouw. Het werk staat gepland voor het derde kwartaal van
2018 en zalzijn afgerond eind 2018. Daarmee ligt de einddatum ruim voor l juli 2019,
zoals volgens de regeling vereist is.

2. Gevelverbeteri n g wordt gerea I i see rd
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Door het verwijderen van een storende hemelwaterafvoer komt de gevel beter tot zijn
recht. De kozijnen worden vervangen door meer duurzame, waarbij het karakteristieke
glas-in-lood wordt teruggeplaatst. Daarnaast worden de kozijnen uitgevoerd in houtlook.
Ook de gevelverlichting draagt bij aan de beleving van deze gevel.

3.Onderhoud is niet subsidiabel in het kader van het Gevelfonds
De totale kosten van de investering om appartementen te realiseren op de verdieping van
Hoogstraat 25 bedragen € 282.000,--. Voor de berekening van de subsidiabele kosten zijn
alleen de meerkosten vanwege het historisch karakter, die het normale onderhoud te
boven gaan, meegenomen. Regulier onderhoud is immers niet subsidiabel in het kader
van het Gevelfonds.

4.De subsidie bedraagt 50o/o van de subsidiabele kosten
Deze meerkosten bedragen in totaal € 70.973,--. Op grond hiervan wordt voorgesteld een

subsidie van € 5.487,-- toe te kennen voor qevelverbeterinq van Hoogstraat 25.

Kanttekeningen en risico's

De onderliggende winkelpui zou voor herstel van de structuur van de gevelwand in

aanmerking komen. Deze is echter vrij recent. Daardoor zou het kapitaalvernietiging zijn
om deze nu geheel te wijzigen. Op termijn is dit echter wel wenselijk.

Financiële, personele en juridlsche gevolgen
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Financiële gevolgen
In maart 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg een bedrag beschikbaargesteld
voor de versterking van de binnenstad van Weeft. Hiervan is € 300.000,-- geoormerkt
voor de verbetering van de gevelkwaliteit.
Dit is de vierde subsidie die wordt verleend vanuit dit budget (P81000729/6333000).

Beschikbaar budget
Stationsstraat 16/164
Kasteelplein 2
Markt 15
Hoogstraat 25
Resteert

€ 300.000,00
€ -80.000,00
€ -25.800,00
€ -1.518,00
€ -5.487,00
€ 187.195,00

Uitvoering/evaluatie

Toezicht op de uitvoering wordt gehouden door de afdeling VTH. B¡j de geldelijke
eindverantwoording worden het verloop en resultaat geëvalueerd. Na goedkeuring wordt
de subsidie uitbetaald.

Com m un icatie/ participatie

De aanvrager via bijgevoegde antwoordbrief informeren over de subsidietoekenning

Overleg gevoerd met

Intern

Edward Salman, afdeling Financiën
Marian Afts, afdeling Ruimte & economie
Henk Creemers, afdeling Ruimte & economie
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Extern

Bijlagen:

a

a

a

De oorspronkelijke, nog niet ontvankelijke, aanvraag subsidieaanvraag voor
Hoogstraat 25 d.d. 22 december 2017
De aanvullende gegevens van het aangepaste plan d.d. 9 mei 2018
Su bsid ietoekenn ing (conceptbrief)
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