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Onderwerp

Koopovereenkomst grond en opstallen Rakerstraat 4

Voorstel
1. Met de overeenkomst tot aankoop van grond met opstallen in te stemmen.
2. Directeur René Bladder te machtigen om de koopovereenkomst namens uw

college te tekenen.

Inleiding

Het college heeft op 29 november 2018 ingestemd met het voorstel aan de raad om
wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de koopovereenkomst voor
de woning, grond opstallen en aanhorigheden aan de Rakerstraat 4 te Weert. De aankoop
is noodzakelijk voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Kampershoek 2.0.

Beoogd effect/doel

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan een reeds eerder ín gang gezet besluit en
het ondertekenen van de koopovereenkomst.

Argumenten

De gemeenteraad heeft op 6 februari 2019 besloten om geen wensen en/ of bedenkingen
kenbaar te maken.

Kanttckcningen en risico's

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuil lehouder

PPS

Susanne Koken - Eurlings
(049s-s7s332)

drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk
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Geen

Financiële, personele en juridische gevolgen

Dc aankoop geschiedt voor cen koopprijs van € 735.000,-. Hiervan dicnt € 661.500,-
voldaan te worden ten tijde van het ondeftekenen van de akte, uiterlijk 1 maart 2019. Het
rcrtant € 73.500,- dient binnen 14 dagen na feitelijke levering van de woning betaald te
worden. In deze koopprijs zijn alle schadeloosstellingen, zoals bedoeld in de
Onteigeningswet inbegrepen. De kosten voor deskundig advies bedragen € t4.460,7L en
worden ten tijde van de overdracht door de gemeente vergoed. Het aankoopbedrag past

binnen de grondexploitatie van Kampershoek 2.0 G290000.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Na instemming met de koopovereenkomst vindt het notarleel transport van de agrarische
grond plaats, doch uiterlijk 1 maart 2019. Na levering wordt de grond gesaneerd en
bouwrijp gemaakt om te kunnen uit geven als bedrijfskavel. Het woonhuis wordt uiterlijk 1

maaft 20 ragen en za
woonbestemming.

Com mu nicatie/ participatie

De verkoper krijgt een exemplaar van de ondertekende koopovereenkomst toegestuurd
De afrekening van de koopprijs en de bijdrage vindt plaats via notariële afrekening.

Overleg gevoerd met

Intern:
Mathieu Dolders, acquisiteur,
Michel Jans, jurist
Orte Hermus, planeconoom

Extern:
Ted Bressers, Bressers Rentmeester & Taxateur

Bijlagen:
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