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Onderwerp
Verkoop appartement Beekstraat 14

Voorstel
In te stemmen met de verkoop van de onroerende zaak gelegen aan de Beekstraat 14 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 Beekstraat t4, tegen een zo hoog mogelijke
verkoopprijs. Bij de verkoop wordt uitgegaan van levering per OL-O7-2019, of zoveel
eerder als partijen overeenkomen.

Argumenten
Na besluitvorming in 2015 zijn de appartementen via een openbare inschrijving
aangeboden. Hierdoor hebben alle geïnteresseerde partijen een kans gekregen om een
bod uit te brengen en het proces zo transparant mogelijk te houden. Deze procedure heeft
uiteindelijk niet tot gunning geleid.
Aangezien de procedure niet heeft geresulteerd in een verkoop, bleef de gemeente
eigenaar en dus verantwoordelijk voor het beheer en de verhuur van de 9 appartementen.
Op het moment dat een huur wordt beëindigd, wordt het appartement te koop
aangeboden.

Recent hebben diverse partijen interesse getoond voor het appartement Beekstraat 14.
Na een kijkmoment konden partijen tot dinsdag 19 februari 2019 12:00 uur een bod
uitbrengen bij de makelaar. Van de vijf partijen hebben twee partijen een bod uitgebracht.
Het hoogste bod bedroeg € 112.508,-- kosten koper zonder aanvullende voorwaarden.
Dit bod werd afgewezen. Koper heeft vervolgens een eindbod neergelegd van
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€ 117.500,--. Op basis van dit bod wordt voorgesteld om in te stemmen met verkoop

Het hoogste bod is € 6.500,-- lager dan de taxatiewaarde. Sinds 2015 zijn er meerdere
pogingen gedaan om de appartementen aan de Beekstraat te verkopen. Tot op heden is
pas 1 appartement verkocht, voor€ 117.500,-- Het betrefFencle appartement is groter clan

Beekstraat 14 en heeft 2 slaapkamers, terwijl Beekstraat 14 over 1 slaapkamer beschikt.
Daarnaast worden in de toekomst hoge kosten verwacht in verband met sanering van
asbest (wettelijke verplichting verwijderen asbest van daken uiterlijk 2024). Het pand
wederom in de verkoop zetten brengt ook kosten met zich mee, zoals de aanhoudende
exploitatielasten en de verkoopkosten. Om deze redenen wordt voorgesteld om in te
stemmen met het lager bod.

De boekwaarde bedraagt € 105.282 (2OL8) waardoor de verkoop een positief
verkoopresu ltaat kent.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
De boekwaarde van het appartement per 31 december 2018 bedraagt € 105.282,-- . De
jaarlijkse exploitatielasten van het pand bedragen C 6.765,-- inclusief €2.864,--
kapitaallasten. De huuropbrengst op jaarbasis bedraagt € 6.301,--.
De opbrengst van de verkoop bedraagt€ 117.500,--. De boekwaarde, na afschrijving
2019, bedraagt € 103.177,--. De netto-opbrengst bedraagt derhalve € t4.323,-- en
komen eenmalig ten gunste van het resultaat exploitatie vastgoed 2019.

Duurzaamheid

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing

Communicatie/partici patie

Overleg gevoerd met

Intern:
J. Westenberg, afdelrng Ruimte en Economie
E. Salmans, afdeling Financiën
L. Korten-Kavelaars
O. Hermus, afdeling Ruimte en Economie
H. Creemers, afdeling Ruimte en Economie

Extern:
M. Kirkels, Hermans bedrijfsmakelaars
L. Knaapen, René Dwars Makelaardij
L. Croll, MHK Notarissen

Bijlagen:
Openbaar

. Koopovereenkomst Beekstraat 14

Niet openbaar
. Taxatierappot Beekstraat 14
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