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Subsidie Gevelfonds voor Oelemarkt 15

Voorstel

Een bijdrage van € 1.091,-- te verlenen voor gevelverbetering van Oelemarkt 15 in Weert
ten laste van het Gevelfonds.

Inleiding

Op 16 augustus 2019 is een aanvraag om subsidie uit het Gevelfonds ontvangen voor
gevelverbetering van Oelemarkt 15. Een impressie hiervan is voor uw informatie
bijgevoegd.
Volgens het B&W-besluit van 5 februari 2OI9 zijn de termijnen voor het Gevelfonds
verlengd tot 30 november 2019. Dat is de uiterste indientermijn voor de geldelijke
eindverantwoording van projecten voor gevelverbetering. Er is nog financiële ruimte zodat
aanvragen nog ín behandeling kunnen worden genomen.

Beoogd effect/doel

Het verlenen van bijdragen voor deze gevelverbeteringen beoogt de historische uitstraling
en de belevingswaarde van de binnenstad te verbeteren. Bijkomend effect is dat de
verlichting bijdraagt aan de levendigheid en historische uitstraling van de Oelemarkt.

Argumenten

7.De aanvraag voldoet aan alle daarvoor geldende criteria
Zoals voorgeschreven ligt het pand in de binnenstad. Het betreft een aan openbaar gebied
grenzend bestaand hoofdgebouw. De verlichting is reeds aangebracht. Daarmee zijn de
geldende termijnen gehaald.
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2.Gevelverbetering wardt gerealiseerd
Het aanbrengen van gevelverlichting valt expliciet binnen de regels van het Gevelfonds.
De verlichting verhoogt de belevingswaarde van de gevel en de Oelemarkt. De armaturen
zijn echter (spier)wit afgewerkt. Omdat de armaturen zich op het muurwerk bevinden dat
steenrood is, vallen ze meer op dan nodig is. Daarom wordt geadviseerd aan cle sL¡bsidie

de voorwaarde te verbinden dat de armaturen in dezelfde kleur als het muurvlak worden
afgewerkt. Deze voorwaarde is opgenomen in bijgevoegde toekenningsbrief.

3.De subsidie bedraagt 50o/o van de subsidiabele kosten
De kosten van de betreffende werkzaamheden bedragen exclusief BTW € 2.782,--. Omdat
l^ oTl^, .,^^- ,l^ .¡a¡ralzanl.rarr ic rrrnr¡lf ¡la cr rhcirlia lroralzan¡l nrror rlif horlranuç p I vv vwvl gç qql lv¡ qvçl vçl I ç^çl lusql lJ,

Op grond hiervan wordt voorgesteld een subsidie van € 1.091,-- toe te kennen voor
gevelverbetering van Oelemarkt 15, onder de eerder genoemde vooruaarde.

Kanttekeningen en risico's

Geen kanttekeningen en risico's

Financiële, personele en juridische gevolgen

Geen juridische en personele gevolgen

In maart 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg een bedrag beschikbaargesteld
voor de versterking van de binnenstad van Weeft. Hiervan is € 300.000,-- geoormerkt
voor de verbetering van de gevelkwaliteit.
Dit is de 22e subsiciie ciie worcit verieenci vanuit ciit bucigei (P8i000729i6333000).

2. Kasteelplein 2

: 3: M?Lkt 15

4. Hoogstraat 25

5. Wilheiminasingel i2
6. Hoogstraat l9-2I 12 panden)

7. Langstraat 12

8. Hegstraat 24

9. Beekstraat 31

10. Schoolstraat 8

11. langstraat 6

12. Oelemarkt 13

13. Oelemarkt 9

14. Oelemarkt 10

15. Maasstraat 28

16. Langstraat 8

17. Hoogstraat 2 en 2a

18. Oelemark 12

19. Markt 9
; io. oelemarkt z

21. Mark 1A e_n 18

22. Oelemarkt 15

Resteert

€ -25.800,00

€ -2.180,00

€-9
€ -20.000,00

€ -r..625,00
€ -10.604,00

:€-38.500,00

€ -9.000,00

€ -3.790,00

€ -3.975,00

-1-.r.34,00

-3.810,00

-2.566,00
-1.504,00

-1,8.000,00

-r.247,00

€ -1.815,00

€ -1.398,00
, € -1.000,00
: € -5.802,00

€ -1.091,00

€ 55.951,00

Duurzaamheid

De gevelverlichting bestaat uit duurzame RGB LED spots
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Uitvoering/evaluatie

De werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd en akkoord bevonden, met uitzondering van de
kleur van de armaturen. Er is een voorwaarde opgenomen waaraan moet worden voldaan
voordat de subsidie wordt uitbetaald.

Com mu nicatie/ participatie

De aanvrager via bijgevoegde antwoordbrief informeren over de subsidietoekenning.

Overleg gevoerd met

Intern:

Edward Salman, afdeling Financiën
Marian Arts, afdeling Ruimte & economie
Henk Creemers, afdeling Ruimte & economie

Extern:

Bijlagen:

Aanvraag subsidie Gevelfonds voor Oelemarkt 15 d.d.16 augustus 2019
Foto gevelverbetering Oelemarkt 15 d.d. 26 juni 2019
Concept su bsid ietoekenning
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