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Onderwerp

Bruikleen De Stegel, Nassaulaan 5.

Voorstel

1. Akkoord te gaan met het in bruikleen geven van de maatschappelijke voorziening De
Stegel aan de exploitanten van de Microbar.

2. Akkoord te gaan met de bruikleenovereenkomst.

Inleiding

Vanaf 1 augustus 2019 heeft de gemeente Weert het beheer van De Stegel
overgenomen. De toenmalige exploitanten van de Microbar hadden aangegeven niet
langer het beheer van de gemeenschapsvoorziening te willen continueren.
Vanaf 20 september 2019 is de exploitatie van de Microbar overgenomen door twee
nieuwe exploitanten. Deze exploitanten hebben nu aangegeven graag het beheer van De
Stegel te willen overnemen van de gemeente.

Beoogd effect/doel

De gemeente heeft geen beheertaak meer voor De Stegel. De gebruikers van De Stegel
kunnen gebruik blijven maken van de gemeenschapsvoorziening.

Argumenten

7.1 Beheren van een gemeenschapsvoorziening is geen kerntaak van de Gemeente
De gemeente faciliteert in gemeenschapsvoorzieningen. Als eigenaar draagt zij zorg
voor eigenaarsonderhoud van de accommodatie. Het beheren en exploiteren van een
gemeenschapsvoorziening is hier geen onderdeel van.
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1.2 Behouden van een begroting neutrale situatie
In 2OO9 is De Stegel formeel buiten gebruik gesteld als maatschappelijke voorziening.
Als gevolg claarv¿rr is irr cle genreentelijke begroting geen rekening gehoudcn mct
kosten en opbrengsten voor deze accommodatie. Met het in gebruik geven van de

accommodatie zijn de kosten van onderhoucl en exploitatie doorgelegd naar de

exploitant van de Microbar.
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Om te voorkomen dat er onduidelijkheden zijn betreffende de gemaakte afspraken
wordt voorgesteld de afspraken in een overeenkomst vast te leggen. Met name het

tijdelijke karakter van het gebruik, welke ook moet worden doorgelegd aan de

uiteindelijke gebruikers van De Stegel is hierbij van groot belang. De tijdelijke termijn
sluit aan bij de looptijd van de tijdelijke huurovereenkomst van de Microbar en heeft

dan ook geen verdere gevolgen.

Kanttekeningen en risico's

Bij het afsluiten van de vorige bruikleenovereenkomst voor De Stegel waren duidelijke
afspraken gemaakt betreffende de tijdelijkheid van de bruikleen. De ervaring heeft
geleerd dat interpretatie van afspraken in de loop van tijd kan veranderen en dat de tijd
tot andere inzichten kan leiden. De overeenkomst is gesloten voor een tijdelijke duur met

een opzegtermijn van een maand. Hiermee is juridisch de tijdelijkheid gewaarborgd.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Er zijn geen duideiijk aanwijsbare iinanciëie gevoigen. De kosten van beheer voor de

maanden augustus 2019 tot en met november 2019 worden binnen de eigen

exploitatiebegroting van vastgoed opgevangen. Door het in gebruik geven van de

accommorlatie is het niet nodig om in de begroting aanpassingen te voorzien'

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Com municatie/ partici Patie

De belanghcbbcndcn worden via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht van het

overnemen van het beheer door de exploitanten van de Microbar. Het sleutelbeheer is

reeds overgedragen.

Overleg gevoerd met

Intern:
Roel Deneer, beleidsadviseur afdeling OCSW

Extern:
Aggie en Louis Toenders, exploitanten Microbar

Bijlagen:
Getekende bruikleenovereenkomst

Pagina 2


