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Gebruiksregeling wijkaccommodatie De Stegel.

Voorstel

De gebruiksregeling voor wijkaccommodatie De Stegel vast te stellen

Inleiding

De Stegel, onderdeel van het Microhalcomplex aan de Nassaulaan 5, werd tot 1 januari
2009 verhuurd aan de KBO Weert-Zuid. In verband met een verhuizing van de KBO
Weert-Zuid naar een nieuwe ruimte in de Oranjeflat, is de huurovereenkomst per l januari
2009 beëindigd. De Stegel is per die datum door de gemeente buiten gebruik gesteld.

Na sluiting van de Stegel heeft Microbar VOF, exploitant van het aangrenzende café
Mircobar, bij de gemeente kenbaar gemaakt de Stegel te willen gaan exploiteren ten
behoeve van de huisvesting van maatschappelijke gebruikers uit de wijk. Ten behoeve van
dit doel is bij collegebesluit van 27 oktober 2009 besloten met Microbar VOF een
bruikleenovereenkomst te sluiten voor de Stegel.

In het kader van de opgave om tot een herschikking van maatschappelijke voorzieningen
in Weet-Zuid te komen wordt ingezet op een herhuisvesting van de functie van de Stegel
Aan gebruikers van de Stegel is toegezegd dat de Stegel pas gesloten zal worden op het
moment dat er adequate vervangende huisvesting beschikbaar is.

De uitbaters van de Microbar hebben om moverende redenen besloten de exploitatie van
de Stegelte beëindigen per 1 augustus 2019. Om de huidige gebruikers onderdak te
kunnen blijven bieden, heeft de gemeente het beheer van de Stegel per die datum
overgenomen. Om het gebruik in goede banen te leiden is een gebruiksregeling voor de
Stegel opgesteld.
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Beoogd effect/doel

Vaststellen van de gebruiksregeling ten behoeve van het continueren van
maatschappelijke activiteiten die momenteel plaatsvinden in De Stegel.

Argumenten

De gebruiksregeling schept duidelijkheid over de voon¡raarden waaronder de Stegel per 1

augustus 2019 wordt opengesteld.
Alle partijen weten waar ze aan toe zijn en wat ze van elkaar mogen verwachten.

Kanttekeningen en risico's

Vanaf het moment van buitengebruikstelling van de Stegel per 1 januari 2009 is de
accommodatie uit de onderhoudsplanning van het gemeentelijke vastgoed gehaald. In de
bruikleenovereenkomst met de exploitant van de Microbar is overeengekomen dat het
gebruik van de Stegel "om niet" is. Voorwaarde is dat de exploitant de kosten van
exploitatie en onderhoud vooreigen rekening neemt. Als gevolg hiervan is het
eigenaarsonderhoud vanaf 2009 op een minimaal niveau uitgevoerd. Er is nog
onduidelijkheid met betrekking tot de duur van het voortgezet tijdelijk gebruik van de
Stegel. Ook is niet duidelijk welke onderhoudskosten zich gedurende deze periode gaan
voordoen. Vanuit dit gegeven kan er voor gekozen worden om de gebruikers toch tijdelijke
huisvesting elders aan te bieden.

Financiéle, personele en juridische gevolgen

Vanaf l januari 2009 is de Stegel formeel buiten gebruik en niet meer opgenomen in de
onderhoudsplanning van het gemeentelijk vastgoed. Er is dus geen dekking voor de te
maken kosten. Ook voor de exploitatie van de Stegel is geen budget beschikbaar. De
onderhoudskosten zullen tot een minimum worden beperkt. Hierbij uiteraard de veiligheid
van het gebruik voorop gesteld.
Schoonmaak wordt tot een minimum beperkt. De kosten van schoonmaak en energie
kunnen worden gedekt met de huurinkomsten van de vaste gebruiker"De Huiskamer".
Bij het gebruik van de Stegel wordt gestreefd naar"maximaal zelfvoorzienend" van de
gebruikers. De sporthalbeheerders zullen in hun sluitronde de controle van de Stegel
meenemen. Hiervoor worden geen extra kosten gemaakt.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Gebruikers die tot 1 augustus 2019 (periodiek) gebruik maakten van de Stegel kunnen dit
in principe onder dezelfde voorwaarden blijven doen. Planning, administratie en beheer
van de Stegel worden verzorgd door het team vastgoed (cluster verhuur en beheer).

Com mun icatie/ participatie

Alle gebruikers van de Stegel zijn reeds geïnformeerd over de gewijzigde beheersituatie
van de Stegel. Gebruikers die hebben aangegeven de Stegel te willen blijven gebruiken,
kunnen dit doen onder dezelfde voorwaarden als tot 1 augustus 2019. Met gebruikers is
gecommuniceerd dat zij een gebruiksregeling toegestuurd krijgen, nadat deze door uw
college is vastgesteld.
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Overleg gevoerd met

Intern:
Team vastgoed, cluster verhuur en beheer

Extern:
. Uitbaters café Microbar
. Gebruikers wijkaccommodatie De Stegel

Bijlagen:

Gebru iksregeling
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