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Subsidie op grond van het Gevelfonds voor Markt 7

Voorstel

Een bijdrage te verlenen van € 40,000,-- voor gevelverbetering van Markt 7 ten laste van
het Gevelfonds.

Inleiding

Op 28 november 2019 is een aanvraag ontvangen voor subsidie op grond van de
su bsid ieregelin g Gevelverbetering bin nenstad Weert 20 17, kortweg Gevelfonds, voor
Markt 7. Het betreft de gevelverbetering ten behoeve van de nieuwe entree van het
Gemeentemuseum. Het pand is een rijks beschermd monument.

Beoogd effect/doel

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

Argumenten

7. De aanvraag voldoet aan alle daarvoor geldende criteria.
Het pand Markt 7 ligt in het gebied waarvoor de subsidieregeling geldt, namelijk de
binnenstad. Het betreft de gevel van het hoofdgebouw die aan het openbaar gebied ligt.
Op 10 december 2019 is de realisatietermijn van de subsidieregeling verlengt tot 31
december 2020. De verwachting is dat deze gevelverbetering tijdig is afgerond.

2. Verbetering van het aanzien van de gevel wordt gerealiseerd.
De gewenste gevelverbetering wordt gerealiseerd door een eigentijds ontwerp dat past in
de historische context. De Monumenten-welstandscommissie heeft op 1 augustus 2019
positief geadviseerd over deze wijziging. De Rijksdienst voor het Cultureel Efgoed heeft in
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het voortraject geadviseerd en deze adviezen zijn opgevolgd. Dit is op 7 november 2019
geaccordeerd. De omgevingsvergunning is verleend op 17 oktober 2019 en de

bezwaaftermijn van zes weken is versterken zonder reacties.
De gevelbekleding geeft vorm aan de gewenste vernieuwing en is een accent op de

nieuwe entree. Hiermee wordt het verhaal van het museum als schrijn van onze cultuur
verbeeld.

3. De subsidie bedraagt 50o/c van de subsidlabele kosten.
De kosten voor de gevelverbetering bedragen € 310.052,--, exclusief BTW (de verbouw
van het museum is een ondernemersactiviteit, dus in dit geval is de BTW verrekenbaar).
De subsidie bedraagt 50o/o, lTìââr daar is een maximum aan verbonden. Per 6 m1

gevelbreedte kan maximaal € 20.000,--- subsidie verstrekt worden. Voor bredere panden
geldt een maximum van € 40.000,--. Dit maximum is voor Markt 7 van toepassing.
Daarom wordt voorgesteld een subsidie van € 40.000,-- toe te kennen.

Kanttekeningen en risico's

Geen kanttekeningen of risico's.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Itr maaft 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg een bedrag beschikbaar gcstcld
voor de versterking van de binnenstad van Weert. Hiervan is € 300.000,-- geoormerkt
voor verbetering van gevelkwaliteit.
Dit is de 24e subsidie die verleend wordt vanuit dit budget (P81000729/6333000).

Beschikbaar budget

1. Stat¡onsstra ar ß | 16A 12 panden)

2. Kasteelplein 2

3. Markt 15

4. Hoogstraat 25

5. Wilhelminasingel 12

6. Hoogstraat t9-21 12 panden)

7. langstraat 12

8. Hegstraat 24

9. Beekstraat 31

10. Schoolstraat 8

11. Langstraat 6

12. Oelemarkt 13

13. Oelemarkt 9

14. OelemarK 10

15. Maasstraat 28

16. Langstraat 8

17. Hoogstraat 2 en 2a

18. Oelemarkt 12

19. Markt 9

20. OelemarK 7

21. Markt 1A en 18

22. OelemarK 15

23. Hoogstraat 11

24. Markt 7

Resteert

€ 300-000,00

€ -80.000,00

€ -25.800,00

€ -2.180,00

€ -9.208,00

€ -20.000,00

€ -1.625,00

€ -10.60400
€ -38.500,00

€ -9.000,00

€ -3.790,00

€-2.71O,00
€ -1.134,00

€ -3.810,00

€ -2.566,00

€ -1,504,00

€ -18.000,00

€-1.247,00

€ -1.815,00

€ -1.398,00

€ -1.000,00

€ -5.802,00

€ -1.091,00

€ -1.643,00

€ -40.000,00

€ 15.573,00

Duurzaamheid
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Het gekozen materiaal van de gevelbekleding is zeer duurzaam en vergt nagenoeg geen
onderhoud. Deze gevelverbetering draagt bij aan het toekomstbestendig maken van het
museum. De gevelbekleding vormt de afwerking van de isolatie van het westelijke
bouwdeel, waardoor de daarin gelegen werkruimtes een goed binnenklimaat krijgen.

Uitvoering/evaluatie

De uitvoering is onder verantwoordelijkheid van de gemeente als privaatrechtelijk
eigenaar. De afdeling VTH houdt toezicht op de uitvoering vanuit de publiekrechtelijke
taken.

Com mu n icatie/ participatie

De aanvrager via bijgevoegde antwoordbrief informeren over de subsidietoekenning.

Overleg gevoerd met

Intern:

Paul Verhappen (Projectbureau Weeft), Sandra Gielen en Edward Salman (afdeling
Financiën), Tjalle Fijlstra, Marian Arts en Henk Creemers (afdeling Ruimte & Economie).

Extern:

Monumenten-welstandscommissie en Annemieke Vos, Janneke Hille en Michiel van Hunen
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Bijlagen:

. Aanvraag d.d. 28 november 2019

. Subsidietoekenning
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