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Onderwerp

Verkoop van de appartementen gelegen aan Beekstraat 20 - 30 en 32

Voorstel

Definitief in te stemmen met de verkoop van Beekstraat 20 - 30 en 32 aan koper.

Inleiding
Tijdens de collegevergadering van 13 augustus 2019 heeft u in principe ingestemd met de
verkoop van de appartementen gelegen aan de Beekstraat 20 - 30 - 32 aan koper.
Tijdens de raadsvergadering van 25 september 2019 is de raad gelegenheid geboden om
wensen en bedenkingen in te brengen. Op basis hiervan dient uw college te komen tot
definitieve besluitvorming over de verkoop.

Beoogd effect/doel

Verkoop van deze drie appartementen tegen een maximaal verkoopresultaat.

Argumenten

Tijdens de raadsvergadering van 25 september 2019 zijn geen wensen en bedenkingen
ingebracht. Daarmee kan de verkoop nu definitief aan koper worden gegund.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De investeerder heeft een maximaal bod van € 345.000,00 uitgebracht. Gezien de
voorgenomen verkoop van de appartementen zijn deze per 3t-72-2OtB van vaste activa
overgeboekt naar voorraad. De totale waarde van deze overboeking bedraagt
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€ 3tL.257,65. Bij verkoop wordt een incidenteel resultaat gerealiseerd van € 33.742,35.

De totale exploitatiekosten volgens begroting van de appartementen bedragen
€ 9.639,99. De totale kapitaalslasten volgens begroting van de appartementen bedragen
€ 8.638,99. De totale huuropbrengsten volgens begroting van de appartementen bedragen
C 19.06-0,68. De correctíe võor de begro-e jaarlijksã oñttTekklilg aErhGt o-ndcrh-oudsfondF
voor de appatementen bedraagt € L.47L'-'

Totaal heeft de verkoop van de appartementen een negatief effect van € 689,30 per jaar
op de begroting.

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t

Commun icatic/ paft icipatie

Na besluitvorming door uw college, zal het transport van Beekstraat 20 - 30 en 32
notarieel worden afgewikkeld. Huurders zullen worden geinformeerd over de verkoop
(koop breekt geen huur).

Overleg gevoerd met

Intern:

J. Westenberg, afdeling Ruimte en Economie
L. Korten, afdeling Ruimte en Economie
M. Jans, afdeling Ruimte en Economie
L. Simonis-Knapen, afdeling Financiën
O. Hermus, Ruimte en Economie

Extern:

J. Houben, MHK notarissen
W.Pas, Pasklaar Wonen

Bijlagen:

Koopovcreenkomst Beekstraat 20 - 30 en 32
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