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Managementsamenvatting
In het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties en Vastgoed (MPGV) 2020-2021 deel 
Grondexploitaties, zijn de belangrijkste ontwikkelingen in beeld gebracht met betrekking tot de 
programmering en afzet van woningen en bedrijventerreinen en de kosten en opbrengsten die 
daarmee gemoeid zijn.

Het jaar 2020 laat, een neutraal beeld zien voor de grondexploitaties met name door de 
tegenvallende opbrengst in Beekpoort Noord. De verkoop van bouwrijpe grond verliep ook in 
2020 voorspoedig. Er is voor ca. € 1,2 miljoen aan bouwrijpe grond verkocht ten behoeve van 
woningbouw en ca. € 9,4 miljoen aan bouwrijpe grond ten behoeve van bedrijventerreinen.
Daarnaast is er voor € 10,7 miljoen grond in erfpacht uitgegeven en € 7,6 miljoen aan 
exploitatiebijdrage ontvangen.

Naar verwachting worden in 2020 Vrouwenhof, Langbouwbelang en Nur Holz afgesloten. Om aan 
de vraag naar woningen te kunnen blijven voldoen, is in 2020 gestart met het bouwrijp maken 
en de uitgifte van Laarveld Fase 3. Voor Beekpoort Noord verwachten we de oplevering van de 
eerste woningen in 2021/2022. Voor de bedrijventerreinen verwachten we voor 2021 een afzet 
van bouwrijpe grond van ca. 3 ha. inclusief verkopen van derden in Kampershoek 2.0.

Het negatief resultaat op de grondexploitaties bedraagt voor 2020 € 1,5 miljoen. Een toelichting 
op dit resultaat kunt u vinden in hoofdstuk 5 van deze MPGV, grondexploitaties.

Resultaat grondexploitatie (bedrag x € 1.000) Bedrag

1. Per saldo dotatie voorzieningen verliesgevende grondexploitatie -1.554

2. Tussentijdse winstnemingen 104

3. Nagekomen mutaties afgesloten grexen en voorbereidingskosten -11

Resultaat in de jaarrekening per saldo -1.462

In	de	jaarrekening	voorgestelde	vrijval	uit	de	reserve	risicobuffer	grondexploitaties 4.351

Resultaat grondexploitaties 2020 2.889

Tabel 0.1 Resultaat grondexploitaties 2020

Door de verkopen en uitgifte in erfpacht is de boekwaarde op de projecten per saldo afgenomen 
met € 23,3 miljoen. Per 31 december 2020 bedraagt de boekwaarde € 24,7 miljoen. Dit saldo 
wordt geleidelijk teruggebracht en eindigt in een geraamd tekort op eindwaarde van € 7,4 
miljoen. Dit verloop van de boekwaarde wordt weergegeven met de paarse lijn.

Figuur 0.1 Cashflow overzicht grondexploitaties
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Uit dit overzicht blijkt dat de investeringen niet volledig kunnen worden terugverdiend. Om 
toekomstige tekorten te kunnen afdekken zijn verliesvoorzieningen gevormd op basis van de 
berekende eindwaarden van de grondexploitaties. Deze geven een prognose van alle investeringen 
verminderd met alle opbrengsten aan het einde van de looptijd van het project. 

• De woningbouwprojecten ontwikkelen zich positief als gevolg van de verkopen in de 
afgelopen 2 jaren, de stijgende verkoopprijzen en de stijgende vraag waardoor meer 
programma kan worden toegevoegd.

• Bij bedrijventerreinen verbetert met name de grondexploitatie van Kampershoek 2.0 door 
een bijstelling van de civiele ramingen en een versnelling van de uitgifte voor grootschalige 
logistiek.

• Per 1 januari 2020 bedroeg de verliesvoorziening voor het afdekken van toekomstige 
tekorten € 16,8 miljoen. Per 31 december 2020 is een verliesvoorziening gevormd van 
€ 18,3 miljoen. Met name de tegenvallende opbrengsten van Beekpoort Noord hebben tot 
een verhoging van de verliesvoorziening geleid. (zie toelichting hoofdstuk 5).

Prognose bouwgrond in exploitaties (op basis Eindwaarde)
bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie 1/1/2020 Mutatie 12/31/2020

Positief resultaat

Bpo Landbouwbelang 620 77 697
Baetenhof/Tungelerdorpsstraat 389 -2 387
Sportstraat Nur Holz 42 1 43

Sportstraat 22 22
De Kempen Uitbreiding 5.117 -331 4.786
Leuken-Noord-Oost 1.204 -153 1.051
Centrum-Noord 4.043 -122 3.921
Subtotaal 11.415 -508 10.906

Negatief resultaat

Bpo Beekpoort-Noord -1.463 -1.816 -3.279

Kapelheuvelstraat -7 -7
Laarveld -11.384 -594 -11.979
Kampershoek 2.0 -2.146 927 -1.219
Kanaalzone I -1.668 -173 -1.841
Vrouwenhof -143 110 -33
Subtotaal -16.805 -1.554 -18.359

Totaal grondexploitaties -5.390 -2.062 -7.452
Tabel 0.2 Prognose bouwgrond in exploitaties op eindwaarde
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Grondontwikkeling gaat gepaard met risico’s. Om deze risico’s te beheersen wordt binnen de 
gemeente een cyclisch proces van risicomanagement toegepast.

De	risico’s	die	de	gemeente	loopt	in	de	grondexploitaties	worden	afgedekt	met	een	risicobuffer.	
De	norm	voor	de	buffer	per	31	december	2020	is	bepaald	op	€	7,1	miljoen.	Dit	is	€	4,4	miljoen	
lager dan per 1 januari 2020. Oorzaak hiervoor zijn met name het vervallen van risico ’s in 
Kampershoek 2.0 en budgetverlaging van onvoorziene kosten. Daarnaast worden de risico’s op 
Laarveld iets lager ingeschat.

De huidige situatie rondom het Covid-19 virus heeft niet geleid tot verslechtering van de verkopen 
of verlaging van prijzen op de woningmarkt. Voor de bedrijvenmarkt is er wel een demping te 
constateren, maar er is nog geen sprake van stilstand.

Figuur 0.2   Norm risicobuffer 

Per	31	december	2019	 is	de	 risicobuffer	voor	€	11,5	miljoen	gevuld.	Per	31	december	2020	
is	de	norm	voor	de	risicobuffer	terug	gebracht	naar	€	7,1	miljoen.	Bij	het	vaststellen	van	de	
jaarrekening	wordt	voorgesteld	om	de	vrijval	van	de	risicobuffer	aan	te	wenden	om	het	negatieve	
resultaat op de grondexploitaties van € 1,5 miljoen af te dekken en het resterende  bedrag van 
€ 2,9 miljoen ten gunste van de algemene reserve te brengen.
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1. Inleiding
Met dit Meerjaren Perspectief Grondexploitaties en Vastgoed (MPGV)2020-2021, deel 
Grondexploitaties	 geven	 we	 inzicht	 in	 de	 financiële	 stand	 van	 zaken	 van	 de	 gemeentelijke	
grondexploitaties per 31 december 2020. Verder wordt een doorkijk gegeven in de verwachtingen 
voor de komende jaren. 

In het MPGV 2020-2021, deel Grondexploitaties wordt ingegaan op de volgende zaken: 
• Wat willen we bereiken met de grondexploitaties en wat gaan we daarvoor doen?
• Hoe zijn de programma’s in de grondexploitaties afgestemd op de gemeentelijke 

beleidsdoelstellingen en daarbij behorende programma’s?
• Wat gaat het kosten en opbrengen?
•	 Wat	zijn	de	(financiële)	mutaties	/	ontwikkelingen	ten	opzichte	van	voorgaand	jaar?
• Welke risico’s lopen we / gaan daarmee gepaard?
• Waaruit kunnen deze risico’s worden gedekt?

Het MPGV legt daarmee de verbinding tussen de beleidsdoelstellingen, marktprognoses en de 
programma’s die zijn opgenomen in de grondexploitaties.

1.1 Status van het MPGV 2020-2021, deel Grondexploitaties
Met het MPGV 2020-2021 wordt de raad inzicht gegeven in de programmering in de ruimtelijke 
ontwikkelingsprojecten	en	de	financiële	vertaling	daarvan	in	de	grondexploitaties.	De	raad	kan	zijn	
controlerende taak daarmee invullen. In het MPGV, deel Grondexploitaties worden ontwikkelingen 
en risico’s gesignaleerd. Wanneer deze daadwerkelijk aanleiding zijn voor bestuurlijk handelen, 
worden deze afzonderlijk ter besluitvorming voorgelegd. 

Het MPGV geeft een totaalbeeld van de grondexploitaties met informatie over de belangrijkste 
ontwikkelingen. Het doel is om op overzichtelijke wijze een beeld te schetsen van de ontwikkelingen 
in de grondexploitaties op portefeuilleniveau, maar ook op projectniveau. Daarbij wordt eveneens 
ingegaan	op	financiële	gevolgen	van	tussentijdse	herzieningen.	

Doordat inzicht wordt gegeven in de uitgangspunten waarmee de grondexploitaties zijn opgesteld, 
kan ook voor de raad een beter beeld worden geschetst van ontwikkelingen waarmee rekening 
is gehouden en welke risico’s of kansen zich kunnen voordoen. 
Middels de niet-openbare ‘bijlage 1 Grondexploitatieberekeningen’ stelt de raad de budgetten 
beschikbaar voor de investeringen in de grondexploitaties en worden de doelstellingen voor de 
jaarlijkse verkoopopbrengsten vastgelegd.

In het MPGV is informatie ontleend aan diverse kaderstellende documenten met het doel de 
samenhang te laten zien met de grondexploitaties. Het is niet de bedoeling deze documenten 
tussentijds bij te stellen. Het betreft de volgende beleidsdocumenten:

• De Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018-2021 (vastgesteld juli 2019) waarin 
gemeenten in de regio afspraken maken over het realiseren van woningen en het 
afstemmen van de planvoorraad op de behoefte.

• De Grondprijsbrief 2021 (vastgesteld december 2020) geeft actuele informatie over de 
prijsontwikkelingen. Ook deze zijn verwerkt in de grondexploitatieberekeningen. 

• De Nota Grondbeleid 2020 (vastgesteld december 2019), waarin de gemeente Weert 
overschakelt van een facilitair en terughoudend situationeel grondbeleid naar een vooral 
situationeel grondbeleid dat actief of faciliterend is, afhankelijk van de situatie en impact op 
het realiseren van onze maatschappelijke doelen.
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1.2 Leeswijzer

In dit MPGV2020-2021, deel Grondexploitaties leest u in hoofdstuk 2 de uitgangspunten van de 
grondexploitaties die als grondslag dienen voor dit MPGV. In hoofdstuk 3 treft u een uitgebreide 
onderbouwing aan van de uitgangspunten voor het te realiseren programma en de daarbij te 
hanteren planning. Deze onderbouwing is opgeknipt in de onderdelen Wonen en kantoren en 
bedrijventerreinen. In hoofdstuk 4 is per project een afzonderlijke “projectenkaart” weergegeven 
die	specifieke	informatie	geeft	over	het	project,	de	stand	van	zaken	en	de	financiën.	Hoofdstuk	
5	 is	 het	 financiële	 	 hoofdstuk	 en	 hoofdstuk	 6	 sluit	 deze	 MPGV	 af	 met	 risicomanagement,	
weerstandsvermogen en conclusies. Bijlage 1 is niet openbaar en betreft (een samenvatting 
van) de grondexploitatieberekeningen per project die conform de BBV jaarlijks aan de raad 
worden voorgelegd. Bijlage 1 wordt ter inzage gelegd in het ‘geheime kastje’. Tot slot is bijlage 
2 de Grondprijsbrief 2021.

Afbeelding: uitbreiding de Kempen
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2. Uitgangspunten grondexploitaties
2.1 Nota Grondbeleid
In december 2019 heeft de raad de geactualiseerde nota Grondbeleid 2020 vastgesteld. Met de 
vaststelling heeft de gemeenteraad de kaders gesteld waarbinnen het college van burgemeester 
en wethouders het grondbeleid voert. 

Kern van het nieuwe beleid is dat we ‘overschakelen’ naar een vooral situationeel grondbeleid 
dat actief of faciliterend is afhankelijk van de situatie en de impact op het realiseren van onze 
maatschappelijke doelen. 

Ten opzichte van de nota Grondbeleid 2014 maken we in de nieuwe nota Grondbeleid 
twee ‘kernkeuzes’:

1. We nemen in de afweging van het resultaat ook maatschappelijke ‘Weerter Waarden’ 
mee;

2. We bepalen onze rol als gemeente binnen de gebiedsontwikkeling op basis van een  
afwegingskader, wat leidt tot maatwerk per project en locatie.

Weerter Waarden
Op 11 maart 2021 is de Strategische Visie ‘Werken aan Weert 2030’ met daarin de speerpunten 
voor beleid vastgesteld. Dit is gedaan aan de hand van de zogenaamde “Weerter Waarden” die 
in eerste instantie ontleend zijn aan het programma “Weert koerst op verbinding 2018-2022”. 
De Weerter Waarden zijn: Stedenbouwkundige kwaliteit, Leefbaarheid, Verduurzaming, Economie, 
Ecosystemen, Recreatie, Onderwijs en Sport.De Weerter Waarden worden onder meer bereikt 
door het uitplaatsen van bedrijven uit woonwijken (wijkvernieuwing) en transformatie van 
leegstaand vastgoed. In nieuwe gebiedsontwikkelingen is veel aandacht voor duurzaamheid en 
circulariteit. Daarbij kunnen genoemd worden: de aanleg van robuuste groen-blauwe structuren, 
gebruik van gebakken klinkers,  natuurinclusief bouwen, hergebruik van materiaal – beton, 
minder verharding zowel in openbaar gebied als op de kavels etc.

Situationeel grondbeleid
Met de nieuwe nota Grondbeleid 2020 heeft de gemeente de keuze gemaakt voor een situationeel 
grondbeleid. De rol die de gemeente in een ontwikkeling inneemt kan actief, samenwerkend of 
faciliterend zijn. Op basis van een aantal criteria kiest de gemeente welke rol zij in welke situatie 
wil nemen. Dit hangt af van bestuurlijke ambities, het strategische belang van de locatie en de 
meerwaarde voor Weert. Om de keuze inzichtelijk en transparant te maken is een afwegingskader 
opgesteld:

Figuur 1: Afwegingskader gemeentelijk grondbeleid Weert
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Wanneer een (ontwikkel)locatie of gebiedsontwikkeling voldoet aan 3 of meer aspecten van een 
specifieke	rol,	dan	kan	de	gemeente	er	voor	kiezen	om	die	betreffende	rol	op	zich	te	nemen.	
 
Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de nota Grondbeleid.
 
2.2 Grondprijsbeleid – Grondprijsbrief 2021
Jaarlijks neemt de gemeenteraad een besluit over de grondprijzen. Hiermee worden aan het 
college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie kaders gesteld voor het 
aangaan van transacties. Deze kaders zijn afgeleid uit het gemeentelijk grondbeleid, dat is 
vastgelegd in de nota Grondbeleid.

Doelen
Met het grondprijsbeleid streeft de gemeente een aantal doelen na:
• Marktconforme grondprijzen voor zowel woningbouw- als bedrijventerreinlocaties met 

inachtneming van de spelregels rondom staatssteun.
• Optimaliseren van de grondopbrengsten waarbij rekening wordt gehouden met de residuele 

waarde van verschillende functies.
• Bevorderen van de continuïteit van de lokale woningmarkt.
• Genereren van werkgelegenheid en bedrijvigheid.
• Geven van openheid en transparantie over de grondprijsbepaling naar het bestuur, de 

organisatie, de markt en naar burgers.
• De Grondprijsbrief 2021 is in december 2020 vastgesteld met als ingangsdatum 1 januari 

2021. Het grondprijsbeleid is onderverdeeld in drie categorieën, te weten: woningen, 
bedrijventerreinen en overig. 

2.2.1 Woningen
Voor de bepaling van de grondprijzen per 1 januari 2020 heeft de Stec Groep een onderzoek 
gedaan. Via de residuele methode is beoordeeld of en hoeveel de gemeentelijke grondprijzen 
konden stijgen. 

Nieuwe bouwkavels
Omdat iedere bouwkavel uniek is, wordt de waarde van iedere nieuw in de verkoop te nemen 
bouwkavel	bepaald	door	middel	van	een	taxatie.	Hierbij	wordt	rekening	gehouden	met	specifieke	
eigenschappen van de kavel zoals oppervlakte, vorm, ligging ten opzichte van andere kavels en 
ten opzichte van het omliggende gebied. Door individuele taxatie van nieuwe kavels worden de 
voor- en nadelen uitgedrukt in de prijs en willen we voorkomen dat (te) dure kavels overblijven 
en dat te weinig wordt gerekend voor de meest gewilde kavels. 
Voor Laarveld fase 3 is de taxatie uitgevoerd aan de hand van het verkavelingsplan; de gemiddelde 
grondprijs per m2 is € 302,- vrij op naam / inclusief BTW.

Indexatie bestaande bouwkavels
Bouwkavels die het jaar volgend op de eerste taxatie – zoals hierboven omschreven – nog in 
de verkoop zijn, worden jaarlijks geïndexeerd. Aan de hand van actuele marktgegevens wordt 
residueel	bepaald	of	een	prijsstijging	voor	de	betreffende	kavels	aan	de	orde	is.
De gemiddelde prijsstijging voor deze kavels is bepaald op 2%.

Sociale woningbouw
De grondprijs voor sociale woningbouw is met 1,36% verhoogd. Grond voor tijdelijke woningbouw 
door Wonen Limburg wordt om niet ter beschikking gesteld.

Grondprijs woningen middenhuur
De gemeente Weert heeft voor het middenhuursegment een verordening vastgesteld waarin is 
vastgelegd dat de maandelijkse huurprijs voor dit segment ligt tussen de liberalisatiegrens en € 
1.000,- per maand. Middeldure huurwoningen dienen gedurende een termijn van tenminste 15 
jaar na de eerste ingebruikname als zodanig beschikbaar te blijven.
De grondprijzen voor het middenhuursegment worden residueel bepaald. In de grondprijsbrief 
is de berekeningsmethode nader toegelicht. 
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Anti-speculatiebeding
Nieuw in 2021 is de invoering van een anti-speculatiebeding. Voor nieuwbouwkavels gaat een 
zelfbewoningsplicht	gelden	van	3	jaar.	Meer	hierover	en	de	geboden	ontheffingsmogelijkheden,	
leest u in de grondprijsbrief.

2.2.2 Bedrijventerreinen
Ook voor de bedrijventerreinen gelden nieuwe grondprijzen. Hier worden de prijzen gemiddeld 
met 1,2% verhoogd. Het percentage voor de erfpacht van gemeentegrond is bepaald op 4%.

2.2.3 Overig
Onder ‘overig’ worden grondprijzen verstaan voor maatschappelijke en gemeentelijke 
voorzieningen, grondprijzen in de zorgsector, commerciële voorzieningen, erfpacht voor 
bedrijventerreinen en reststroken. 
 
Met ingang van 2018 wordt de grondprijs voor bebouwde en onbebouwde maatschappelijke 
voorzieningen getaxeerd. Voor zowel zorgvoorzieningen en commerciële voorzieningen blijft in 
2021 taxatie het middel om de grondprijs vast te stellen. 

De grondprijs voor de verkoop van reststroken bij woningbouw wordt per locatie bepaald op basis 
van het groenstrokenmodel. Dit model is terug te vinden in Bijlage 2 van de grondprijsbrief. De 
grondprijs voor reststroken bij bedrijventerreinen is bepaald op € 125,- per m2.

Op 8 februari 2018 is de beleidsregel reststroken en adoptiegroen in werking getreden. In deze 
beleidsregel zijn de spelregels voor verkoop en verhuur van reststroken en de ingebruikgeving 
van adoptiegroen geregeld.

Rente
Voor zover in overeenkomsten met derden een rentebepaling noodzakelijk is wordt door de 
gemeente Weert de geldende wettelijke rente voor consumententransacties gehanteerd, met 
een minimum van 3,25%. 

Voor meer informatie over de grondprijzen wordt verwezen naar de Grondprijsbrief 2021 

2.3 Uitgangspunten en parameters
In onderstaande tabel zijn de uitgangspunten en parameters in de gemeentelijke grondexploitaties 
opgenomen. 

Uitgangspunten exploitatieberekeningen

Parameters

Rente 1,66%

Disconteringsvoet 2,0%

Kostenstijging 2021 1,5%

Kostenstijging 2022 t/m einde grex, per jaar 2,0%

Opbrengststijging woningbouw 2021 en 2022 per jaar 1,5%

Opbrengststijging woningbouw 2023 t/m 2030 per jaar 1,0%

Opbrengststijging woningbouw 2031 -  per jaar 0,0%

Opbrengststijging bedrijven 2021 en 2022 per jaar 1,5%

Opbrengststijging bedrijven 2031 e.v. -  per jaar 0,0%

Overige uitgangspunten

Prijzen kavels woningbouw grondprijsbrief 2021

Prijzen kavels bedrijventerreinen grondprijsbrief 2021

Tabel 2.1       Uitgangspunten exploitatieberekeningen
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Toelichting uitgangspunten en parameters:

Rente en disconteringsvoet:
De rente wordt jaarlijks berekend bij het opstellen van de begroting (voorcalculatie) en na 
afloop	van	het	jaar	bij	het	opstellen	van	de	jaarrekening	(nacalculatie).	Het	nacalculatorische	
rentepercentage bedraagt in 2020 1,16%. De werkelijke rentelast wordt op basis van dit 
percentage berekend. Als de nacalculatie rente binnen de tolerantiegrens van 0,5%-punt 
blijft van het initieel vastgestelde rentepercentage, kan het rentepercentage waarmee in de 
meerjarenprognose van de grondexploitatie gerekend wordt gehandhaafd blijven. Dit percentage 
is in het initiatie jaar 2016 berekend op 1,66%.

Het BBV schrijft voor dat het disconteringspercentage voor de berekening van de Netto Contante 
Waarde van de resultaten is gelijkgesteld aan het maximum van het streefpercentage voor de 
inflatie	volgens	de	Europese	Centrale	Bank	(ECB).	Dit	is	op	dit	moment	2%.

Kostenstijging: 
De kostenstijging wordt al geruime tijd afgeleid van het langjarige gemiddelde van de 
consumentenprijsindex (CPI). Deze beweegt zich sinds de eeuwwisseling rond de 2% (zie 
onderstaande	grafiek).

Figuur 2.1 

De ontwikkeling van de grond-, weg-, en waterbouwkosten laat het afgelopen jaar wederom een 
groei zien. Ten opzichte van een jaar eerder stegen GWW-prijzen tot en met december 2020 met 
ca. 1,8%. In 2019 bedroeg de stijging circa 1,5%. In de grondexploitaties hebben we voor 2020 
rekening gehouden met een kostenstijging van 2,5%.

In de Outlook 2021 doet Metafoor een voorspelling van de kostenstijging de komende jaren. De 
verwachting is dat de GWW-kosten in 2021 tussen -1% en 2% zullen stijgen met de opmerking 
dat voor 2021 wel een stagnatie wordt voorzien. 
Voor de middellange termijn wordt een stijging tussen 1% en 3% verwacht, en de verwachting 
voor de lange termijn vanaf 2024 is 2%.

Voor de langjarige termijn hebben we in de grondexploitaties de afgelopen jaren gebruik 
gemaakt	van	de	langjarig	gemiddelde	inflatie.	Dit	gemiddelde	is	2%.	De	kracht	van	een	langjarig	
gemiddelde is dat hierin zowel de pieken als de dalen worden gemiddeld. Voor het komende jaar 
(2021) hanteren we een prijsstijging van 1,5% (was 2,5%). Daarna (2022 e.v.) vallen we terug 
op het langjarig gemiddelde van 2%.

Bij de jaarrekening 2021 maken we de inschatting of het jaar 2022 e.v. het gemiddelde van 2% 
moet worden gewijzigd.
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Opbrengststijging:
In 2020 steeg de gemiddelde verkoopprijs van woningen landelijk met 11,6% (NVM, 2020). 
De gemiddelde stijging van de verkoopprijzen in Weert bedroeg in het afgelopen jaar 11,6%, 
en ligt hiermee gelijk aan het landelijk gemiddelde. Deze stijging wordt in Weert voornamelijk 
veroorzaakt door de sterke stijging van aantal verkopen en stijging van transactieprijzen van 
vrijstaande woningen (NVM, 2020). 

Metafoor maakt in de Outlook 2021 voorspellingen voor de stijging van woningprijzen. Ondanks 
de coronacrisis zijn de woningprijzen blijven stijgen, voor 2021 en verder wordt geen daling 
verwacht, wel wordt een afvlakking van de stijging voorspeld. Dit komt door de aanhoudende 
schaarste en de groeiende vraag naar woningen. De verwachte stijging van woningprijzen 
bedraagt voor 2021 tussen de 2% en 4%, voor 2022 wordt een opbrengstenstijging verwacht 
tussen 1% - 3%. 

De	bouwkosten	voor	woningbouw	zijn	de	afgelopen	jaren	flink	gestegen.	In	2020	is	een	afvlakking	
te zien in de stijging. Echter moeten nieuwe woningbouwprojecten vanaf 2021 voldoen aan de 
nieuwe BENG eisen (Bijna Energieneutrale Gebouwen), waardoor de stichtingskosten (ondanks 
invloeden van coronacrisis op de bouw) naar verwachting zullen stijgen tussen 1,5% en 2% in 
2021 en 2022.

In het kader van de jaarrekening 2020 is voor de periode 2021 en 2022 de indexering van 
grondprijzen	voor	woningbouw	definitief	op	1,5%	vastgezet,	zoals	dit	in	de	Grondprijsbrief	2021	
is aangegeven. De reden van het later vaststellen was de onzekerheid van de Covid-19 pandemie. 
Na 2022 worden de grondopbrengsten geïndexeerd met 1,0%. Dit is gebaseerd op de verwachte 
stijging van de opbrengsten (VON-prijzen) minus de verwachte stijging van de (stichtings)
kosten. Vanaf 2031 staat de indexatie op 0% op grond van BBV regelgeving (maximaal 10 jaar 
indexeren).

Voor Laarveld fase 4 wordt een uitzondering gemaakt, de aantrekkingskracht voor woninguitgifte 
in Laarveld blijkt zeer hoog mede met als oorzaak dat er een te kort aan woningen is. De 
verwachting is dat voor deze locatie voor 2021 en 2022 een opbrengststijging van 2% en voor 
2023 tot en met 2025 1,5% te realiseren is, deze stijging valt nog binnen de bandbreedte van 
de Outlook.

Voor bedrijfskavels wordt voor de aankomende jaren een gemiddelde prijsstijging verwacht 
van 0% tot 2% voor 2021 en 2022. Dit is gebaseerd op de onzekerheid voortvloeiende uit 
de Covid-19 pandemie. Deze onzekerheid blijkt onterecht. Bij de Grondprijsbrief 2021 werd 
gerekend met een verwachte opbrengststijging voor 2021 en 2022 van 0% en voor 2023-2030 
met 1,5%en vervolgens vanaf 2031 met 0% (maximaal 10 jaar indexeren op basis van BBV 
regels). Gelet op de huidige inzichten worden de grondopbrengsten voor de jaren 2021 en 2022 
met 1,5% verhoogd en voor de periode 2023 – 2030 met 1%.

Ook voor Kampershoek 2.0 wordt een uitzondering gemaakt, ook hier blijkt er een goede 
aantrekkingskracht van deze locatie uit te gaan. Dat leidt er toe om uit te gaan van een 
prijsstijging van 1,5% van 2023 tot en met 2030.
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2.4 Verslagleggingsregels BBV en invoering Vennootschapsbelasting (VPB)

De	commissie	BBV	heeft	met	betrekking	tot	grondbeleid	en	de	financiële	verslaglegging	hierover	
een aantal spelregels en richtlijnen opgesteld. Deze worden toegelicht in de Notitie ‘Grondbeleid in 
begroting en jaarstukken (2019)’. Enkele inhoudelijke wijzigingen en toevoegingen/toelichtingen 
ten opzichte van eerdere publicaties:

De belangrijkste richtlijnen zijn:

• De Richttermijn duur grondexploitaties blijft maximaal 10 jaar. Het is mogelijk om een 
grondexploitatie langer dan 10 jaar te laten lopen mits de raad daartoe een gemotiveerd 
besluit heeft genomen. Voor zowel Laarveld als Kampershoek 2.0 is de looptijd gesteld op 
15 jaar in plaats van 10 jaar.

• De BBV schrijft voor dat wanneer er voldoende zekerheid is om winst te nemen, deze ook 
genomen dient te worden. Hierbij dient de percentage of completion (poc)-methode te 
worden gevolgd. De BBV benadrukt in de nieuwe notitie de bijzondere risico’s die in de 
berekening mogen worden meegenomen. Voor de gemeente Weert is dit voor dit jaar niet 
aan de orde.

• Er is een nieuwe categorie grond, bestemd voor concrete gebiedsontwikkelingen op termijn 
door de gemeente de zogenoemde “warme gronden”. In 2020 heeft de gemeente geen 
“warme gronden”.

Vennootschapsbelasting
Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vennootschapsbelasting 
overheidsondernemingen ingevoerd. Aan de hand van de door het platform Samenwerking 
Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) uitgegeven handreikingen zijn de 
grondexploitaties voor deze wet beoordeeld. Bekeken is of de grondexploitaties door de 
zogenoemde ondernemerspoort gaan en daarmee belastingplichtig is. Voor de grondexploitaties 
is	geconcludeerd	dat	als	gevolg	van	fiscaal	toerekenbare	rente	de	grondexploitaties	structureel	
een negatief resultaat behaalt en daardoor niet door de ondernemerspoort gaat. Deze conclusie 
is door de belastingdienst overgenomen.

Faciliterend grondbedrijf
In de BBV zijn regels vastgelegd met betrekking tot het zogenaamde faciliterende grondbedrijf. 
Het project Kampershoek 2.0 is een zogenaamde gemengde grondexploitatie. Dit houdt in dat 
de gronden in het plangebied niet geheel zijn verworven door de gemeente, maar dat een 
gedeelte ook nog in handen is van marktpartijen. 
 
De gemeente heeft twee wegen om de kosten van de investeringen in het plangebied terug 
te verdienen. Enerzijds door ontwikkeling en verkoop van bouwkavels op het grondgebied dat 
in eigendom is bij de gemeente. Anderzijds door het innen van een exploitatiebijdrage die de 
derde-grondeigenaren verschuldigd zijn voor de aanleg van de infrastructuur door de gemeente.  
De exploitatiebijdragen zijn inbaar op het moment dat er op het derde-grondgebied een 
omgevingsvergunning wordt afgegeven. De hoogte van de exploitatiebijdrage wordt bepaald bij 
het opstellen van een exploitatieplan.  
 
Nu is het zo dat in de BBV-regelgeving is bepaald dat de te verhalen kosten apart op de balans 
moeten worden gepresenteerd aangezien er een risico is dat de bijdragen niet worden ontvangen 
in het geval de derde-eigenaar niet tot realisatie/uitgifte van de bouwkavel zal overgaan.  
Het gemeentelijk risico wordt geacht aanwezig te zijn voor het gedeelte van de investeringen dat 
reeds heeft plaatsgevonden in het gebied.  
 
In het project Kampershoek 2.0 is het faciliterende aandeel uit de boekwaarde per 31 december 
2020 bepaald op € 5,5 miljoen. Dit bedrag is volgens de nieuwe BBV regelgeving apart verantwoord 
op de balans. 

Gelet op de ontwikkelingen in de markt  is het op dit moment niet de verwachting dat het op 
basis van de BBV regels berekende risicobedrag zich daadwerkelijk zal manifesteren.
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3. Programma en planning: wonen 
kantoren en bedrijventerreinen
In dit hoofdstuk worden de volgende functieprogramma’s beschreven:
• Wonen
• Bedrijventerreinen

3.1 Wonen
3.1.1 Beleidsontwikkelingen
Woonbeleid
In 2019 is de regionale Structuurvisie Wonen 2018 tot en met 2021 vastgesteld in alle gemeenten 
in Midden-Limburg. In deze structuurvisie staat het realiseren van woningen hoog op de agenda, 
nu is gebleken dat in de periode 2014 tot en met 2017 minder woningen zijn gerealiseerd/ 
toegevoegd dan het aantal huishoudens gegroeid is. De structuurvisie is gebaseerd op de 
prognose Etil 2017. Het maximum aantal te bouwen woningen vanaf 1-1-2018 bedraagt voor 
Weert 1.360 woningen, zo is vastgelegd in de structuurvisie. Verder wordt er onder voorwaarden 
ruimte geboden voor nieuwe initiatieven, die inspelen op de behoefte. Dit houdt wel in dat de 
planvoorraad voor woningen toeneemt. Ingegaan is verder onder andere op de kwantitatieve en 
kwalitatieve aspecten van het woonbeleid. Er is een grote behoefte aan levensloopbestendige 
woningen, zowel grondgebonden als appartementen met lift. Verder is er behoefte aan bouwkavels. 
In 2020 is in de regio besloten dat een pas op de plaats gemaakt wordt met het afstemmen van 
de planvoorraad op de behoefte. De provincie heeft deze ruimte geboden vanwege de druk op de 
woningmarkt, die in 2020 verder is opgelopen. Verder laten de prognose van Etil 2019 (update) 
een fors grotere groei zien in Weert dan de prognoses uit 2017, waar de structuurvisie op is 
gebaseerd. Hierdoor loopt de kwantitatieve opgave verder op.

Prognoses
In 2020 is de prognose Etil 2019 (update) verschenen. Dit is de meest recente prognose die 
beschikbaar is. 

Bij de afspraak over de aantallen te bouwen woningen in de structuurvisie is terug gekeken naar 
2014. Voor Weert betekent dit dat, vanwege de oplopende prognoses, de resterende kwantitatieve 
groei van 900 woningen vanaf 1-1-2014 tot de top van het aantal huishoudens in 2027 vanwege 
de prognose Etil 2019 (update) is verhoogd naar 2.435 woningen vanaf 1-1-2014 tot de top van 
het aantal huishoudens in 2034. Als we naar de prognose Etil 2019 (update) kijken dan wordt 
een groei van 1.140 woningen voorzien in de periode vanaf 1 januari 2021 tot de top in 2034. 
Verder dienen we ons te realiseren dat in Weert het aantal huishoudens in de periode 1-1-2014 
tot 1-1-2020 is gegroeid met 1.191. Dit houdt in dat er in deze periode minder woningen (netto 
568) zijn gebouwd dan het aantal huishoudens is toegenomen (verschil van 623). De druk op de 
woningmarkt is hierdoor nog groter geworden. 

De opgave bedraagt daarmee vanaf 1-1-2021 nog 1.140 + 623 = 1.763 te realiseren woningen. 
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Figuur 3.1  huishoudensontwikkeling Weert volgens verschillende prognoses

De prognoses van Etil 2017 hebben aan de in 2019 vastgestelde structuurvisie ten grondslag 
gelegen. De omslagpunten van groei naar krimp zijn regionaal en lokaal (kernen en stad) 
verschillend. De top van het aantal huishoudens in Weert is op basis van Etil 2019 (update) 
verschoven naar 2034.

Uit	 bovenstaande	 figuur	 blijkt	 dat	 de	 omslag	 van	 de	 onderscheidene	 gemeenten	 in	Midden-
Limburg heel verschillend is. Roermond groeit nog door tot 2043. Weert groeit nog relatief lang 
door, de top wordt in 2034 bereikt. De overige gemeenten hebben hun top in 2025-2032. We 
zien	wel	dat	de	prognoses	keer	op	keer	bijgesteld	worden	en	dat	het	effect	van	de	demografische	
ontwikkelingen voor wat betreft het later bereiken van de top van het aantal huishoudens en 
daarna de afname die langzamer gaat dan in voorgaande prognoses is aangegeven. 

Binnen Weert wordt in Altweerterheide de top het eerst bereikt. De overige kernen en Weert-
stad groeien iets langer door, al zijn er kwantitatief gezien grote verschillen. De kwalitatieve 
behoefte is ook een belangrijk aspect waarop ingespeeld dient te worden.

                         Etil 2017        Etil 2019 
update

Altweerterheide    2018     2031
Laar      2030              2039
Stramproy     2030              2032
Swartbroek     2027              2033
Tungelroy     2030              2033
Weert-stad     2031              2036

                     Etil 2017      Etil 2019                              
update

Echt-Susteren      2018            2028
Leudal       2024            2031
Maasgouw      2025            2026
Nederweert      2031            2032
Roerdalen      2022            2025
Roermond      2039            2043
Weert       2031            2034
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Agenda Limburgse woningmarkt en woningmarktonderzoek
De provincie Limburg is via het traject Agenda Limburgse woningmarkt, waarvan het rapport 
‘Beweging op de woningmarkt’ een onderdeel is, een traject gestart om gemeenten de ruimte 
te geven ten aanzien van het afstemmen van de planvoorraad op de behoefte. In de in 2019 
vastgestelde structuurvisie is opgenomen dat gemeenten medewerking kunnen verlenen aan 
nieuwe plannen waaraan in kwalitatieve zin een tekort bestaat en waarbij geen directe relatie ligt 
met het verminderen van de planvoorraad door een plan elders te schrappen. Het is verstandig 
om hierbij primair in te zetten op locaties waarin een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 
is gewenst: inbreiding, verdunning, hergebruik bestaand vastgoed en herontwikkeling rotte 
plekken. Hierbij geldt zodoende het ‘voor wat - hoort wat’ principe. Dit betekent dat onder 
andere ingezet wordt op transformatie van leegstaand commercieel vastgoed in de binnenstad 
en in de woonwijken. Voordeel is dat hierbij het aantal m² commercieel vastgoed verminderd 
wordt. Dit wordt door de markt goed opgepakt. Verder bestaat de mogelijkheid om verpauperde 
locaties te herontwikkelen. Het gaat dan in veel gevallen om (voormalig) bedrijfsvastgoed in 
woonwijken. In de kernen wordt incidenteel ook uitbreiding voorzien ‘in de wei’. Dit is nodig om 
in de woningbehoefte te kunnen voorzien. 

Het aantal jongerenhuishoudens en huishoudens in de middengroep (tot 65 jaar) neemt af. 
Het aantal ouderenhuishoudens neemt fors toe. De woningbehoefte wordt dan ook grotendeels 
door de groeiende groep ouderenhuishoudens bepaald. Van alle huishoudens heeft 48% een 
inkomen dat behoort tot de sociale doelgroep (maximaal € 36.165, prijspeil 2018), zo blijkt uit 
het woningbehoefteonderzoek uit 2018.

Bouwen naar behoefte wordt steeds belangrijker. Er dient tenslotte ingespeeld te worden op 
de kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod. De kwalitatieve woningbehoefte bestaat 
grotendeels uit appartementen met lift en grondgebonden seniorenwoningen, zowel in de huur- 
als	in	de	koopsector.	Daarnaast	is	er	een	flinke	opgave	in	concepten	die	voorzien	in	wonen	met	
zorg. 

Woningbouwstrategie: dynamisch voorraadbeheer
Zoals aangegeven wordt een additionele kwantitatieve behoefte per 1-1-2021 aangehouden van 
1.763 woningen.

Planvoorraad op 1-1-2020 1.349

Netto gerealiseerd 2020 Af: 288
Vermindering planvoorraad door minder woningen in plannen/ver-
vallen plannen/sloop/onttrekkingen/ administratieve correcties

Af: 36

Netto toegevoegd door nieuwe plannen waarbij sprake is van trans-
formatie/herontwikkeling, 183 woningen, sloop/onttrekking 36 
woningen

Bij: 147

Netto toegevoegd door nieuwe plannen, 163 woningen, sloop 2 wo-
ningen

Bij: 161

Gebiedsvisie Keent & Moesel, 882 woningen, sloop 656 woningen Bij: 226
Planvoorraad per 1-1-2021 1.559

Tabel 3.2 overzicht mutaties planvoorraad Weert in 2020

Kwantitatieve opgave per 1-1-2021 – huishoudens top 1.763
Tabel 3.3 kwantitatieve opgave Weert per 1-1-2021
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Rekening houdend is getalsmatig de planvoorraad (1.559 woningen per 1-1-2021) voldoende  
om deze met ongeveer 200 woningen verder toe te laten nemen. De gemeente blijft kritisch 
staan ten opzichte van nieuwe initiatieven. De grote opgave om plannen te schrappen door 
bestemmingsplannen te herzien, is afgerond.  

Transformatie van vastgoed is een middel om relatief snel woningen toe te voegen. Voordeel 
is dat het aantal m² commercieel vastgoed hiermee verminderd wordt. Door transformatie 
ontstaan woningen geschikt voor 1- en 2-persoons huishoudens in de huursector. Hieraan is veel 
behoefte. Verder betreft het meestal centrumlocaties, dicht bij voorzieningen. 

Uitbreidingsplannen blijven nodig om te voldoen in de behoefte aan grondgebonden 
nieuwbouwwoningen. De komende jaren vindt uitbreiding plaats in Laarveld en op kleine schaal 
in de dorpen. Ruimte wordt gecreëerd voor nieuwe plannen in de vorm van transformatie en 
kwaliteitsverbetering in bestaand bebouwd gebied. Grondgebonden (sociale) huurwoningen zijn 
voorzien in Laarveld, Beekpoort-Noord, Beemdenstraat Leuken, Altweerterheide en Stramproy. 
De programma’s van Laarveld en Beekpoort-Noord zijn hierop aangepast.

Om de volkshuisvestelijke opgave van 1.763 woningen te realiseren zijn we deels afhankelijk 
van initiatieven van derden, maar de gemeentelijke grondexploitaties zijn tevens nodig om in de 
opgave te voorzien.  

Project Aantal woningen

Laarveld fase 3 152

Laarveld fase 4 310

Vrouwenhof 0

Sportstraat 6

Beekpoort-Noord 48

Kapelheuvelstraat 12

Baetenhof 12

Totaal 540
Tabel 3.4 overzicht aantallen woningen in gemeentelijke grondexploitaties

De raad heeft ingestemd met het ontwikkelen van de stadsbruglocatie als woningbouwlocatie. 
De grondexploitatie dient nog te worden geopend. Ook dient het bestemmingsplan nog te 
worden herzien. Ditzelfde geldt voor de herontwikkeling van de locatie Bocholterweg 94 in 
Altweerterheide. 

Kwaliteitsverbetering bestaande woningvoorraad
Verduurzaming en toekomstbestendig maken van de bestaande woningen wordt steeds 
belangrijker. Dit betreft een actueel thema. Het gaat niet alleen om energetische aanpassingen 
maar ook om het toekomstbestendig maken van de woningen waardoor men langer zelfstandig 
thuis kan blijven wonen. De provincie Limburg heeft een stimuleringsregeling ‘Duurzaam Thuis’ 
waarvan particuliere eigenaren gebruik kunnen maken. Op grond van deze regeling kunnen 
laagrentende leningen aangevraagd worden. Met de corporaties worden prestatieafspraken 
gemaakt, waaronder ten aanzien van dit onderwerp. 

Sloop en nieuwbouw vindt incidenteel plaats. De grootste uitval gaat volgens het 
woningbehoefteonderzoek uit 2018 ontstaan bij appartementen zonder lift en rij-/hoekwoningen 
in de huursector en bij rij-/hoekwoningen en 2^1 kapwoningen in de koopsector. De Gebiedsvisie 
Keent & Moesel is samen met Wonen Limburg en stakeholders en inwoners tot stand gekomen 
en op 8 februari 2021 door de raad vastgesteld. Aanleiding is te komen tot een duurzaam en 
toekomstbestendig Keent & Moesel, de focus ligt hierbij op 650 portiek etage woningen zonder 
lift. 
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3.1.2 Ontwikkelingen op de koopwoningmarkt
Transacties
In	 onderstaande	 figuur	 is	 het	 aantal	 transacties	 van	 koopwoningen	 per	 jaar	 weergegeven.	
Duidelijk zichtbaar zijn de jaren 2011, 2012 en 2013, het middelpunt van de crisis, met circa 380 
transacties per jaar. Het aantal transacties is daarna snel gestegen, tot 766 verkochte woningen 
in 2017. Het aantal is daarna gedaald naar 663, in 2020 is het aantal transacties gestegen naar 
814. Het aantal te koop staande woningen in Weert bedraagt ca. 200. Dit aantal is historisch 
laag. De verkooptijd is relatief kort. 

Figuur 3.2 aantal verkochte woningen per jaar, Bron: Kadaster



23Deel 1 - Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2020-2021

In	onderstaande	grafiek	is	het	aantal	transacties	verdeeld	naar	prijscategorieën.	Duidelijk	is	dat	
tot en met 2018 verreweg de meeste transacties plaatsvinden in de categorie tot € 200.000. 
Echter in 2019 is dit aantal gedaald en zijn in de categorie € 200.000 - € 275.000 de meeste 
woningen verkocht. Deze ontwikkeling is in 2020 doorgezet. Het aantal transacties < € 200.000,- 
is gestabiliseerd. Verder valt op dat het aantal transacties in de twee prijsklassen boven de   
€ 275.000 in 2020 verder is toegenomen. 

Figuur 3.3 aantal verkochte woningen verdeeld naar prijscategorieën, Bron: Kadaster

Als we kijken naar het aantal verkochte woningen naar type valt op dat tussenwoningen langjarig 
het meest verkocht worden en in 2020 het meest is gestegen ten opzichte van 2019. Alle andere 
woningtypes houden een gelijke tred met elkaar, waarbij de toename van aantal verkochte 
woningen in alle categorieën is toegenomen ten opzichte van 2019. 

Figuur 3.4 aantal verkochte woningen verdeeld naar type, Bron: Kadaster
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De	prijsontwikkeling	per	m²	woonoppervlakte	 van	appartementen	 is	 in	 onderstaande	grafiek	
gevisualiseerd. Deze loopt sinds 2016 fors op en is in 2020 iets gedaald. 

Figuur 3.5 prijsontwikkeling per m² woonoppervlakte, Bron: Kadaster

De	 prijsontwikkeling	 per	m²	 perceeloppervlakte	 naar	 woningtype	 is	 in	 onderstaande	 grafiek	
weergegeven. Tussenwoningen zijn in verhouding het duurst en de prijs per m² stijgt sinds 
2013. De m² prijs van hoekwoningen, 2^1 kap woningen en vrijstaande woningen is in 2020 
gestegen ten opzichte van 2019. 

Figuur 3.6prijs per m² perceelsoppervlakte naar woningtype, Bron: Kadaster

Het aantal woningen, dat aan starters verkocht wordt, is in 2020 gestegen ten opzichte van 
2019. Dit ondanks dat de prijzen stijgen. De lage hypotheekrente maakt kopen interessant. De 
woningvoorraad in Weert blijft bereikbaar voor starters, dat blijkt duidelijk uit de aantallen. 



25Deel 1 - Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2020-2021

Figuur 3.7 aantal koopstarters, Bron: kadaster 

3.1.3 Ontwikkelingen op de huurwoningmarkt
Veranderende wet- en regelgeving
Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. Als gevolg daarvan hebben 
woningcorporaties onder andere hun bezit gescheiden in een sociaal deel (Diensten van Algemeen 
Economisch Belang, DAEB) en een commercieel deel (niet-DAEB). Wonen Limburg is een van de 
drie corporaties in Nederland die een juridische splitsing hebben doorgevoerd. Het commerciële 
bezit is ondergebracht in Wonen Limburg Accent. Verder moeten woningcorporaties sinds 1 
januari 2016 hun woningen passend toewijzen. Passend toewijzen betekent dat het inkomen 
en de samenstelling van een huishouden bepalen voor welke woning een woningzoekende in 
aanmerking komt. Dit om te voorkomen dat huishoudens met een laag inkomen in een voor hen 
te dure woning terecht komen en andersom. 

Prestatieafspraken
Met de nieuwe Woningwet hebben woningcorporaties de verplichting om concreet aan te 
geven op welke wijze zij een bijdrage willen leveren aan het woonbeleid van de gemeente. 
De structuurvisie vormt hiervoor de basis. De bijdrage komt tot stand in samenspraak met 
twee huurdersorganisaties en de gemeente. Het jaarlijkse bod van twee corporaties die in 
Weert actief zijn, te weten Wonen Limburg en Woningstichting Sint Joseph, wordt vertaald in 
prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken worden vóór instemming door het college van 
burgemeester en wethouders ter consultatie voorgelegd aan de raad. Ondertekening vindt 
plaats door de corporaties, de huurdersorganisaties en de gemeente. Tevens worden de 
prestatieafspraken geëvalueerd. In de prestatieafspraken worden o.a. afspraken gemaakt over 
vastgoedontwikkelingen, betaalbaarheid en bereikbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit, wonen, 
zorg en bijzondere bewonersgroepen en leefbaarheid: welkom thuis! In 2020 is besloten dat 
het visiedeel van de prestatieafspraken voortaan een looptijd heeft van meer jaren, in eerste 
instantie 2 jaar, vanaf 2022 wordt de looptijd 4 jaar. Jaarlijks wordt het uitvoeringsprogramma 
en de evaluatie vastgesteld. 

Sociale huurwoningvoorraad
De woningvoorraad in Weert bestaat per 1 januari 2020 uit 22.948 woningen en per 1 januari 
2021 uit 23.236 woningen. Het eigen woningbezit is met 65% hoog. Verder bestaat 22% van de 
woningvoorraad uit sociale huurwoningen en 11% van de woningvoorraad uit particuliere/vrije 
sector huurwoningen. 

De sociale huurwoningvoorraad per 1 januari 2020 bestaat uit 4.646 woningen van Wonen 
Limburg (was 4.665 per 1-1-2019) en 470 woningen van Woningstichting St. Joseph (was 470 
per 1-1-2019). Wonen Limburg Accent bezit 342 woningen in Weert (was 347 woningen per 
1-1-2019). Wonen Limburg verhuurt 16% van het bezit in het goedkope segment (< € 432,51, 
streefpercentage is 18%), 74% van het bezit in het betaalbare segment (huurprijs tussen  
€ 432,52 en € 663,40, streefpercentage is 56%), 6% van het bezit in het sociale hogere huur 
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segment (huurprijs tussen € 663,41 en € 737,14, streefpercentage is 18%) en 8% in het vrije 
huur segment (> € 737,14, streefpercentage is 8%). 

De druk op de huurwoningmarkt is de afgelopen jaren fors toegenomen, met uitschieters tot 
wel 500 reacties op een woning. De wachttijden zijn verder opgelopen. Wonen Limburg heeft de 
ambitie om het areaal sociale en middenhuur (€ 737,- tot € 1.000,-) woningen in Weert stevig 
uit te breiden, met ongeveer 700 woningen. In 2020 zijn 75 sociale huurwoningen in het plan 
Werthaboulevard opgeleverd en 16 sociale huurwoningen in het plan Nur Holz aan de Sportstraat. 
Woningstichting St. Joseph ziet een opgave voor uitbreiding met ca. 20 sociale huurwoningen 
in Stramproy. Het woonbegeleidingscentrum Kuyperhof voor SGL, met een capaciteit van 28 
plaatsen, wordt in 2021 opgeleverd. Sociale huurwoningen zijn op korte termijn voorzien in 
Laarveld fase 3 (25 woningen), Beekpoort-Noord (11 woningen), Beemdenstraat 38 (ca. 30 
woningen), Burg. Smeijersweg Stramproy (11 woningen) en Mgr. Nolensstraat Stramproy 
(10 woningen). Verder zijn in Laarveld fase 4 nog eens 42 sociale huurwoningen voorzien. De 
Gebiedsvisie Keent & Moesel voorziet in een opgave om 656 portiek etage woningen zonder lift 
te vervangen door ongeveer 875 sociale- en middenhuur woningen. Aanvullende mogelijkheden 
voor sociale huur worden als optie meegenomen in nieuwe ontwikkelingen. 

Grafiek: aantal opgeleverde woningen naar koop-huur vanaf 2008
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3.1.4 Realisatiecijfers
In 2020 zijn 329 woningen opgeleverd en 41 woningen gesloopt/onttrokken. Het saldo komt 
daarmee uit op 288 woningen. Per 1 januari 2021 zijn 232 woningen in aanbouw, waarvan 156 
huurwoningen. 

Gemiddeld zijn de afgelopen 13 jaar 202 woningen per jaar opgeleverd en de afgelopen 4 
jaar gemiddeld 223 woningen per jaar. Het woningbouwprogramma is ambitieus. Dit is nodig 
vanwege de druk op de woningmarkt.

Figuur 3.9 aantal opgeleverde woningen naar grondexploitatie vanaf 2008

In 2020 zijn op gemeentelijke grondexploitaties woningen opgeleverd in de plannen 
Werthaboulevard, Laarveld, Vrouwenhof, Nur Holz Sportstraat, Laurentius Swartbroek en 
Truppertstraat & Baetenhof Tungelroy. Woningen in bouwplannen met een overeenkomst 
zijn opgeleverd in de Werthaboulevard plandeel voormalige Tennishallocatie, De Burcht 100, 
Boshoverweg 51, Julianalaan 26 Stramproy en een aantal incidentele woningen. De plannen 
zonder	overeenkomst	betreffen	grotendeels	transformaties	van	panden	in	de	binnenstad,	waar	
het toevoegen van woningen rechtstreeks is toegelaten, alsmede 5 afhankelijke woonruimten/
mantelzorgwoningen. Verder zijn verspreid over de stad en de dorpen incidentele woningen 
op exploitaties van gemeente en derden opgeleverd. De projecten Truppertstraat Tungelroy, 
Laurentius Swartbroek en Nur Holz Sportstraat zijn met de oplevering van de laatste woningen 
in 2020 afgerond.

3.1.5 Woningbouwprogramma
De gemeente heeft een ambitieus woningbouwprogramma. Dit is enerzijds nodig om de druk 
op de woningmarkt het hoofd te bieden. We hebben gezien dat de afgelopen periode (2014 tot 
en met 2019) minder woningen zijn gerealiseerd (netto 568) dan het aantal huishoudens is 
toegenomen (1.191). Anderzijds zien we dat een aantal planvoorbereidingen uiteindelijk toch 
langer duurt dan aanvankelijk was voorzien, waardoor de daadwerkelijke realisatie in tijd wordt 
opgeschoven. Daarnaast zien we dat prognoses keer op keer worden bijgesteld naar een grotere 
woningbehoefte. Dat is de reden dat een planvoorraad wordt aangehouden die hoger is dan wat 
strikt op basis van de meest recente prognose nodig wordt geacht. De marge is thans ca. 130%. 
In	 onderstaande	grafiek	 is	 de	woningvoorraadbehoefte	op	basis	 van	verschillende	prognoses	
afgezet tegen de werkelijke woningvoorraad en de woningbouwplanning.
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Figuur 3.10 prognose woningvoorraadbehoefte, ontwikkeling aantal woningen en woningbouwprogramma

3.2 Programma en planning: kantoren en bedrijventerreinen
3.2.1 Beleidsdoelstellingen bedrijventerreinen (Structuurvisie)
Met het vaststellen van de Structuurvisie Weert 2025 zijn onder andere de beleidsdoelstellingen 
voor bedrijvigheid voor de toekomst vastgelegd:

• Weert blijft de komende jaren inzetten op de economische structuurversterking van de stad 
met	specifieke	aandacht	voor	het	meerjarenprogramma	(Routeplan)	van	Keyport	2020;	

• In de programmering en bij gronduitgifte moet beleidsmatig worden uitgegaan van de 
schaalgroottes (variërend van zeer kleinschalige (tot 500 m2) tot grote ruimtevraag (1,5 ha 
en groter) zodat optimaal kan worden ingezet op duurzaam grondgebruik;

• Op bedrijventerreinen binnen de Ringbaan en Kanaalzone II zetten we in op “verkleuring” 
(bijvoorbeeld ook maatschappelijke en Leisure achtige functies toegestaan); 

•	 De	dynamiek	in	de	markt	voor	bedrijfskavels	is	de	afgelopen	twee	jaar	flink	toegenomen.	
Deze toename werd gestart vanuit de vraag naar logistieke kavels, op de voet gevolgd 
door de toename in de vraag naar reguliere bedrijfskavels. De grilligheid in de uitgifte 
is eveneens toegenomen. Het is daarom moeilijk om een goede voorspelling te doen 
omtrent de lange termijn behoefte aan nieuwe kavels. Zo kan een daling aan beschikbaar 
arbeidspotentieel een remmende rol spelen. Daar staat tegenover dat door verdere 
automatisering en het inzetten van internationale werknemers er ook weer kansen liggen 
voor verdere groei. Ook zijn we door globalisering gevoeliger geworden voor zaken die 
op mondiale schaal spelen. De oplossing zit in het faciliteren van marktinitiatieven met 
maatwerk. De omgevingswet biedt hier kansen om snel in te kunnen spelen op trends en 
ontwikkelingen. Een goede samenwerking met LIOF en Provincie is evenzeer van belang 
voor een toekomstbestendige groei van bedrijventerreinen.
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Als belangrijke randvoorwaarden worden onder andere de bereikbaarheid van de terreinen, 
de verbindingen naar de omliggende regio’s en de tijdige beschikbaarheid van voldoende en 
gevarieerde vestigingslocaties genoemd. 

De samenstelling van de economie in Weert laat slechts een beperkte thematisering van 
bedrijventerreinen toe: zware industrie/hogere milieucategorie naar De Kempen en Kanaalzone 
III, perifere detailhandel naar de Roermondseweg-Oost, Leisure naar de Kanaalzone I en II 
en gemengde functies op Leuken-Noord en Kanaalzone I en II. Op Kampershoek 2.0 wordt 
specifiek	ingezet	op	grootschalige	logistiek.	Voor	de	overige	terreinen	geldt	dat	het	gemengde	
bedrijventerreinen zijn en blijven.

In 2022 wordt een Omgevingsvisie vastgesteld. Deze komt in de plaats van de Structuurvisie.  De 
Omgevingsvisie is een gebiedsdekkende visie voor de lange termijn voor de gehele leefomgeving. 
In 2019 heeft de gemeenteraad het Regionaal Beleidskader Werklocaties vastgesteld. Doel 
van dit kader is om balans te brengen in de voorraad van vraag en aanbod en bijbehorende 
afspraken vastleggen. De regionale inkadering is vastgelegd met gebruik van de Ladder voor 
Duurzame Verstedelijking, inclusief drempelwaarden, organisatie en proces. Onderdeel van 
het beleidskader zijn een inventarisatie van bestaande voorraad en plannen, uitgangspunten 
(algemeen en sectoraal), inbedding van dynamisch voorraadbeheer, toekomstige regionale 
structuur van werklocaties, afspraken, instrumentarium-, en organisatorische en procedurele 
uitgangspunten.

3.2.2 Realisatie en behoefteprognoses bedrijventerreinen
Op 5 januari 2021 heeft de Stec Groep het rapport “Prognose ruimtevraag in Weert / Nederweert-
Ruimtebehoefte onderzoek bedrijventerreinen” uitgebracht. Het onderzoek naar de ruimtevraag 
is samen met Nederweert opgepakt. Nederweert heeft geen planaanbod meer, terwijl ook 
daar uitbreidingsvraag kan worden verwacht. Gezien de korte afstand is sprake van een 
gemeenschappelijke markt, hetgeen ook blijkt uit de diverse verhuisbewegingen van bedrijven 
over en weer.

Het rapport creëert inzicht in de omvang (kwantiteit) en samenstelling (kwaliteit) van de 
ruimtevraag van bedrijven in de gemeenten. Ook is het bestaande aanbod (publiek en privaat 
uitgeefbaar, inclusief mogelijkheden in de bestaande voorraad) doorgelicht. Vervolgens zijn 
vraag en aanbod met elkaar geconfronteerd.

Volgens de prognose is er een uitbreidingsvraag van circa 17 hectare (scenario laag) tot 
maximaal 35 hectare (scenario hoog) voor Weert en Nederweert in de periode 2020 tot 2030. 
Dit aanbod ligt volledig in Weert, in Nederweert is de laatste kavel uitgegeven. Tegenover deze 
uitbreidingsvraag staat een hard planaanbod van 32,5 hectare. In het aanbod zit bovendien 
nog ruimte voor het huisvesten van logistiek, met name bij Heylen (warehouses). Daarmee zijn 
vraag en aanbod in het hoge scenario min of meer in evenwicht. De ruimtevraag is afkomstig van 
bedrijfssectoren met een gunstig groeiperspectief. Het gaat dan met name om bedrijven actief 
in logistiek (en groothandel), industrie en regulier-gemengd lokaal MKB. In kwalitatief opzicht 
worden een aantal resterende kavels als incourant aangemerkt

Het kwalitatief meest geschikte uitgeefbare aanbod bevindt zich op Kampershoek 2.0. Dit is 
bijna de helft van het planaanbod. Met name op Kanaalzone II en Leuken Noord is sprake 
van kwalitatieve mismatch, oftewel onvoldoende aansluiting bij de locatiewensen- en eisen van 
bedrijven. Op sommige locaties is transformatie naar andere functies mogelijk. 

De ruimteclaim van bedrijven kan voor een deel in de bestaande voorraad worden gefaciliteerd, 
waardoor de groene omgeving in de stad en regio wordt gespaard. Er zijn intensiveringsmogelijkheden 
aanwezig met een potentiële ruimtewinst van circa 3,5 tot 7,5 hectare. De huidige planologische 
mogelijkheden maken dit mogelijk, maar kunnen op locatieniveau nog verder verruimd worden. 

In tegenstelling tot landelijke trends is er het afgelopen jaar in Weert relatief veel bedrijfsgrond 
verkocht (in totaal 26,2 ha), met name aan logistieke bedrijven op Kampershoek 2.0. Ook was 
sprake van dynamiek in de vorm van diverse bedrijfsverplaatsingen binnen de terreinen. Voor de 
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komende	periode	verwacht	de	Stec	Groep	dat	Covid-19	een	negatief	effect	heeft	op	kaveluitgifte.	

Om goed in te kunnen spelen op wijzigingen in de marktdynamiek is monitoring van de vraag-
aanbodsituatie, leegstand e.d. belangrijk. Deze kunnen worden gebruikt als sturingsinstrument. 
Ook is het van belang om goed in gesprek te blijven met bedrijven op de bedrijventerreinen, 
maar ook met ontwikkelaars en andere (vastgoed)marktpartijen. 

Op basis van de onderzoeksresultaten concludeert de Stec Groep dat het opstarten van een nieuwe 
bedrijventerreinontwikkeling op korte termijn onverstandig is, en moeilijk is te onderbouwen met 
een actuele behoefte. Wel kan alvast worden nagedacht over een eventuele uitbreidingslocatie 
voor de periode na 2030. Het gaat dan bij voorkeur om een gezamenlijke ontwikkeling voor 
doorgroeiende Weerter en Nederweerter bedrijven. 

Terug naar de cijfers van 2020:

Locatie Oppervlakte in m² Jaar van  
transport

Eerst  
contact

Type 
transactie

Status

Centrum Noord  1.406 2020 2019 erfpacht akte gepasseerd
Centrum Noord  226 2020 2019 koop akte gepasseerd
Uitbreiding de 
Kempen  3.505 2020 2019 koop akte gepasseerd
Kanaalzone II  377 2020 2015 koop akte gepasseerd
Kamperhoek  
2.0  94.703 2020 2016 erfpacht akte gepasseerd
Kamperhoek  
2.0  161.975 2020 2019 koop akte gepasseerd
Totaal  262.192 

Tabel 3.5 verkochte m² in 2020

De 9,4 ha in Kampershoek was al in 2017 gecontracteerd, maar de erfpacht is voor de helft in 
2019 en de andere helft in 2020 gevestigd. 
Voor Centrum Noord is 2,6 ha in 2020 gecontracteerd, maar in 2021 wordt het erfpacht gevestigd.

Als we kijken naar de langjarige uitgifte dan zien we het volgende beeld: 
Jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hectare 1,18 1,04 5,87 1,60 11,84 26,21

*Bovenstaand overzicht is op basis van moment notariaal transport
Tabel 3.6 Meerjaren overzicht gemeentelijke uitgifte bedrijfskavels

De grote pieken zijn allemaal logistiek gerelateerd. De verwachting is dat in totaal voor 2021 
minimaal 3 ha zal worden “verkocht”, dat is incl. de 2,6 ha van Centrum Noord.

3.2.3 Programma en planning bedrijventerreinen
De gemeente Weert heeft in totaal een tiental bedrijventerreinen, met een totale omvang 
van 543 ha. bruto en 436 ha. netto. Op zeven bedrijventerreinen zijn nog uit te geven kavels 
beschikbaar. Met deze grondvoorraad zijn verschillende typen bedrijvenkavels beschikbaar. 
Er zijn kavels geschikt voor: startersruimte/zeer kleinschalig (tot 500 m2), kleinschalig (500-
2.500 m2), middelgroot (2.500-15.000 m2), grootschalig (1,5 ha en groter) en watergebonden 
bedrijvigheid / industrie.

Per 1 januari 2021 is ca. 38 ha grond direct beschikbaar voor uitgifte, inclusief gronden van 
derden die vallen onder de gemeentelijke grondexploitaties middels een exploitatiebijdrage en 
inclusief kavels in uitgifte bij derden in Kanaalzone II (10,7 ha), en de Moesdijk (0,65 ha). Van 
de 38 ha is op dit moment 4,2 ha concreet in optie.
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Bedrijventerrein Bruto (ha) Netto ha) Uitgeefbaar 
Gemeente (ha) Uitgeebaar Derden (ha)

De Kempen 123 97 3,8 0
Kampershoek 2.0 72 54 9,3 9,1

Kampershoek 88 65 0

Kanaalzone I 34 31 1,7

Kanaalzone II 49 41 10,7

KanaalZone III 24 24

Leuken-Noord 98 76 2,7

Roemondseweg 30 25 0,65

Saveld/ Industrieweg 25 23

Totaal 543 436 17,5 20,45
Tabel 3.7 Overzicht uitgeefbaar bedrijventerrein (stand per 31-12-2020)

3.2.4 Kantoren
In Centrum-Noord is nog ruim 1,2 ha uit te geven. In het kerngebied van het kantorenpark zijn 
kavels beschikbaar van 1.000 m² tot ruim 2.000 m². Aan de Eindhovenseweg/hoek stadsbrug is 
een kavel te koop van ca. 5.900 m².  Een mogelijke wijziging voor woningbouw is in voorbereiding 
en zal in 2021 voorgesteld worden.
Centrum-Noord behoudt de hoofdfunctie kantoren maar ‘verkleuring’ is mogelijk op een gedeelte 
aan de Eindhovenseweg en aan het kanaal.

3.3 Conclusies: kansen en risico’s in de programmering bedrijventerreinen
In	de	gemeente	Weert	is	per	1	januari	2021	ca.	38	ha	bedrijventerrein	met	verschillende	profielen	
direct uitgeefbaar op verschillende bedrijventerreinen. 

• Het tempo van de uitgifte van kavels van de bedrijventerreinen is afgestemd op de 
prognose van Saelmans Bedrijfsmakelaardij van maart 2018. Op dit moment liggen op de 
kavels De Kempen en Kanaalzone I onder reservering. Op Leuken Noord, Centrum Noord 
zijn	nog	vrije	kavels	beschikbaar.	Specifiek	voor	Kampershoek	2.0	is	in	2017	een	uitgebreid	
onderzoek verricht door Buck Consultantants International. In 2019 is dit onderzoek door 
Buck voorzien van een update. In Kampershoek 2.0 zijn nog kavels beschikbaar.

• De boekwaarden van deze bedrijventerreinen zijn laag en de winstverwachting relatief 
hoog. 

• Voor kantoorlocaties is er binnen de gemeente Weert ruimte voor ca. 45.000 m² bvo 
kantoren commercieel en niet/commercieel. Ook hiervoor geldt dat deze voorraad kosten 
en risico’s met zich mee zal brengen. Binnen het plan Centrum-Noord kunnen deze risico’s 
worden opgevangen. 
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4. Projecten
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de projecten. Ieder project heeft een eigen 
projectenkaart. Op deze kaart staat algemene informatie over het project; de stand van zaken 
per	31	december	2020	en	planning	van	het	project	worden	toegelicht	en	er	 is	een	financiële	
samenvatting van het project. 

In Hoofdstuk 4 worden de volgende grondexploitaties nader toegelicht:

Woningbouw Bedrijventerreinen Mogelijke grondexploitaties

1. Laarveld 9. Centrum-Noord 14. Stadsbrug locatie

2. Vrouwenhof 10. De Kempen uitbreiding

3. Sportstraat Nur Holz 11. Kanaalzone I

4. Beekpoort-Landbouwbelang               
(werthaboulevard)

12. Leuken-Noord

5. Beekpoort-Noord 13. Kampershoek 2.0

6. Baetenhof

7. Sportstraat

8. Kapelheuvelstraat



33Deel 1 - Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2020-2021

4.1 Laarveld 

Algemene projectinformatie
Laarveld betreft een uitbreidingsplan voor woningbouw gelegen aan de noordzijde van Weert 
naast de Ringbaan-Noord. Het gebied wordt in 4 fasen ontwikkeld voor de bouw van in totaal 
ca. 900 woningen. Voor de ontwikkeling van het gebied, zijn voor een deel van de te bouwen 
projectmatige woningen, bouwclaimovereenkomsten gesloten met Meulen Projectontwikkeling 
BV.

Stand van zaken en planning
In 2002 is het globale bestemmingsplan voor Laarveld vastgesteld. Dit bestemmingsplan wordt
vervolgens (in fasen) uitgewerkt. Voor de fasen 1 en 2 is dat inmiddels gebeurd. Met ingang van juli 
2008 is de Wet ruimtelijke ordening in werking getreden met als onderdeel de Grondexploitatiewet. 
Hiermee heeft de gemeente de beschikking gekregen over nieuwe instrumenten voor het verhalen 
van kosten op derde-grondeigenaren. Daarom is het bestemmingsplan “Laarveld 2009” en 
Exploitatieplan opgesteld, waarin fase 1 is uitgewerkt. Op 21 april 2010 is dit bestemmingsplan 
in werking getreden.

Aansluitend hierop zijn de bestemmingsplannen “Laarveld 2016 fase 1 en 2 “ opgesteld, waarin 
ook fase 2 is uitgewerkt en is ook Laarveld 2016 fase 3 en 4 opgesteld. Ook deze plannen zijn 
in werking getreden. 
Het Bestemmingsplan Laarveld 2020 en het Exploitatieplan Laarveld 2009, 2e herziening zijn op 
8 juli 2020 vastgesteld. Deze plannen voorzien, naast woningbouw in fase 1 en 2,  in de bouw 
van 152 woningen in fase 3 van Laarveld. 

Het bestemmingsplan Laarveld 2020 en het Exploitatieplan Laarveld 2009, 2e herziening zijn 
inmiddels onherroepelijk.

Stand van zaken verkopen december 2020
• Alle bouwkavels in fasen 1 en 2 zijn verkocht. 
• De ontwikkeling van fase 3 loopt volop. Er is heel veel belangstelling voor kavels in fase 3. 
• Verkoop van kavels in fase 3 is gestart in februari 2021. In deze fase wordt uitgegaan van 

de realisatie van 152 woningen.  
• Door de woningbouwprognoses is het aantal in fase 4 te bouwen woningen met 100 

opgehoogd tot 310.  

Met de ontwikkeling van het plan Laarveld wordt in belangrijke mate bijgedragen aan de 
kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan woningen. Onderdeel van deze ontwikkeling is de 
realisatie van een breed scala aan duurzaamheidsvoorzieningen/circulaire ontwikkelingen. 
Daarbij kunnen genoemd worden: de aanleg van robuuste groen en blauwe structuren, gebruik 
van gebakken klinkers,  natuur-inclusief bouwen, hergebruik van materiaal – beton, minder 
verharding zowel in openbaar gebied als op de kavels etc.

Juridisch
Met Meulen Projectontwikkeling BV zijn afspraken gemaakt over de bouw van een aantal
projectmatige woningen. Voor de fasen 1 en 2 zijn de gemaakte afspraken door de gemeente
nagekomen door de levering van bouwkavels. Ook in de fasen 3 en 4 zal de gemeente nog kavels
aan Meulen Projectontwikkeling BV verkopen.

In fase 4 van het plan zijn nog niet alle gronden eigendom van de gemeente of van ontwikkelende
partijen. De gemeente is bezig met actieve grondverwerving in fase 4. De juridische situatie is 
verankerd in de bestemmingsplannen en in het exploitatieplan. Het exploitatieplan heeft tot doel 
om kosten  te verhalen op grondeigenaren die zelf willen realiseren.
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Financieel 

Laarveld fase 3
Laarveld (bedragen x € 1.000)

Totaal Gerealiseerd Te realiseren
Opbrengsten 80.944 37.177 43.767
Investeringen 92.923 57.524 35.399

Grondexploitatie 2018 2019 2020

Boekwaarde 18.055 17.941 20.347

Verwacht resultaat op eindwaarde -15.611 -11.384 -11.979

Risico 1.220 4.090 3.090

Verwachte einddatum 2028 2031 2031
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4.2 Vrouwenhof 

Algemene projectinformatie
Vrouwenhof is gelegen aan de oostkant van Weert en grenst aan de wijk Leuken. Het plan is 
nagenoeg afgerond.

Op 20 september 2006 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Vrouwenhof vastgesteld. Op 
11 maart 2020 heeft de raad het Bestemmingsplan Woongebieden 2019 vastgesteld. Het gebied 
Vrouwenhof is onderdeel van dit plan. In het uitbreidingsplan is de bouw van ca. 300 woningen 
alsmede een cluster met sportfaciliteiten voorzien. Het grootste deel van het plangebied is hierin 
bestemd voor de functie wonen. 

Stand van zaken en planning
Stand van zaken
• Het plangebied is bouwrijp en grotendeels woonrijp gemaakt. De laatste werkzaamheden 

worden in 2021 verricht, waarna het plangebied geheel is afgebouwd.
• Alle kavels zijn verkocht.
• De grondexploitatie zal in 2021 afgesloten worden.

Financieel
Vrouwenhof (bedragen x € 1.000)

Totaal Gerealiseerd Te realiseren
Opbrengsten 20.401 20.082 319
Investeringen 20.434 20.239 195

Grondexploitatie 2018 2019 2020

Boekwaarde 25 184 33

Verwacht resultaat op eindwaarde -637 -143 -33

Risico 35 20

Verwachte einddatum 2020 2020 2021

Afbeelding:  Vrouwenhof
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4.3 Sportstraat Nur Holz

Algemene projectinformatie
Er zijn 16 levensloopbestendige houten woningen gerealiseerd aan de Sportstraat in de wijk 
Leuken door Wonen Limburg. Het betreft woningen in de huursector waar met name in de wijk 
Leuken duidelijk behoefte aan is. Het betreft zeer duurzame houten woningen. De woningen 
zijn CO2 neutraal EPV waardig (energieprestatievergoeding) en volledig recyclebaar. Weert is 
met deze pilot mooi op de kaart gezet. Verder past de uitstraling van de woningen goed bij de 
natuurlijke omgeving van het Luuëkerpârk.

Stand van zaken en planning
De woningen zijn vlak voor de bouwvak opgeleverd. De inrichting van de openbare ruimte 
is grotendeels gerealiseerd. Een resterend deel zal binnen het aanliggende project van 6 
levensloopbestendige woningen gerealiseerd worden. In 2021 zal het project worden afgesloten. 
Met de afsluiting zullen de resterende budgetten naar het project Levensloopbestendige woningen 
overgeheveld worden. 

Juridisch
De bouwkavel is verkocht aan Wonen Limburg.

Financieel
Sportstraat Nur Holz (bedragen x € 1.000)

Totaal Gerealiseerd Te realiseren
Opbrengsten 359 356 3
Investeringen 316 167 149

Grondexploitatie 2018 2019 2020

Boekwaarde -297 -189

Verwacht resultaat op eindwaarde 42 43

Risico 10
Cummulatieve tussentijdse win-
stneming 7 15

Verwachte einddatum 2021 2021

Afbeelding:  Nur Holz
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4.4 Beekpoort-Landbouwbelang (Werthaboulevard)

Algemene projectinformatie
Het deelproject Landbouwbelang maakt deel uit van het project Waterfront dat 3 deelprojecten 
omvat: Landbouwbelang, Tennishal en Beekpoort-Noord.

Voor het deelproject Landbouwbelang zijn door Bouwbedrijf Jongen BV woningbouwplannen 
ontwikkeld. Het projectresultaat is een attractief ontwikkeld plangebied dat deel uit maakt van 
het Waterfront met een goede woon- en verblijfkwaliteit en welke aanvullend is op en zich 
onderscheid van andere woningbouwplannen in Weert. 
Het programma omvat ca. 114 woningen.

Voor de ontwikkeling is er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Bouwbedrijven 
Jongen BV en Volker Wessels Bouw & vastgoedontwikkeling Zuid BV. De gemeente heeft haar 
gronden ingebracht in het project en vervult een faciliterende rol bij de planontwikkeling.
 
Stand van zaken en planning
De eerste woningen in het deelproject Landbouwbelang zijn medio 2020 opgeleverd. 
Parallel aan de oplevering wordt de openbare ruimte gedeeltelijk ingericht. 
Voor behoud van delen van de kraan is een prijsvraag uitgeschreven dat geresulteerd heeft in 
een ontwerp voor een kunstwerk. Dit wordt eind 2021 opgeleverd waarna ook het pleintje naast 
Ceres wordt ingericht.

De grondexploitatie Landbouwbelang loopt hiermee ten einde. De verwachting is dat alle 
werkzaamheden eind 2021 worden afgesloten. Als dat het geval is kan deze grondexploitatie 
worden afgesloten.

Juridisch
Alle verplichtingen aan of van de ontwikkelaar zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.
In de overeenkomst met de ontwikkelende partijen zijn de investeringen voor de inrichting 
van het gebied, tegen een vaste vergoeding, overgedragen aan de ontwikkelende partij. Na 
oplevering, wordt het openbaar gebied overgedragen aan de Gemeente.

Financieel
Landbouwbelang (bedragen x € 1.000)

Totaal
Gereali-

seerd
Te real-

iseren
Opbrengsten 8.815 8.757 58
Investeringen 8.118 7.054 1.064

Grondexploitatie 2018 2019 2020

Boekwaarde -1.906 -1.861 -1.702

Verwacht resultaat op eindwaarde 228 620 697

Risico -335 -380 110

Cummulatieve tussentijdse winstneming 181 521 81

Verwachte einddatum 2020 2020 2021
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4.5 Beekpoort-Noord

Algemene projectinformatie
Het deelproject Beekpoort-Noord is in voorbereiding. Het beoogde projectresultaat is een 
attractief ontwikkeld Waterfront met een goede woon- en verblijfkwaliteit. Het programma is 
aanvullend op- en onderscheidt zich van andere woningbouwplannen in Weert. Het programma 
omvat 5 vrijstaande woningen, 5 geschakelde levensloopbestendige woningen, 7 kadewoningen, 
11 levensloopbestendige sociale huurwoningen en 17 appartementen. In totaal worden er dus 
45 nieuwe woningen voor verschillende doelgroepen toegevoegd.

Voor de ontwikkeling is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met
• Jongen Bouwpartners BV (onderdeel van VolkerWessels)
• Wonen Limburg voor de hofjeswoningen.

De gemeente brengt haar gronden in en vervult een faciliterende rol bij de planontwikkeling.

Het bouw- en woonrijp maken is door middel van de samenwerkingsovereenkomst bij Jongen 
Bouwpartners BV ondergebracht. De openbare ruimte zal worden aangelegd in een hoogwaardige 
kwaliteit.

Stand van zaken en planning
De samenwerkingsovereenkomst is in Q1 2021 ondertekend en het is de bedoeling dat eind Q2 
gestart wordt met het bouwrijp maken van de gronden. Nog voor het eind van 2021 wil men 
starten met de bouw.

Juridisch
Alle verplichtingen aan of van de ontwikkelaar en Wonen Limburg zijn en worden vastgelegd in 
een samenwerkingsovereenkomst.

Financieel
Beekpoort-Noord (bedragen x € 1.000)

Totaal Gerealiseerd Te realiseren
Opbrengsten 3.725 1.093 2.632
Investeringen 7.005 5.381 1.624

Grondexploitatie 2018 2019 2020

Boekwaarde 3.994 4.123 4.288
Verwacht resultaat op  
Eindwaarde -2.602 -1.463 -3.279

Risico 171 230 490

Verwachte einddatum 2022 2022 2022
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4.6 Baetenhof (Tungeler Dorpsstraat)

Algemene projectinformatie
Het woningbouwplan Baetenhof is een bouwplan van 18 woningen in een landelijke omgeving. 
Het terreintje van ca. 1 hectare ligt geïsoleerd achter de lintbebouwing langs de Tungeler 
Dorpsstraat en wordt op deze straat ontsloten door een toegangsweg. Het bouwplan voorziet in 
14 projectbouwwoningen en 4 zelfbouwkavels. 

Stand van zaken en planning
Alle gronden zijn verkocht. De laatste verkoopakte is gepasseerd in december 2020.
Het terrein is begin 2019 bouwrijp gemaakt. Zes projectbouwwoningen zijn inmiddels bewoond. 
Op vier zelfbouwkavels wordt gebouwd. De ontwikkelaar van de overige acht woningen loopt 
met de bouw achter op de planning (is nog niet begonnen). Woonrijp maken gebeurt in de 
regel als alle bouwactiviteiten (nagenoeg) achter de rug zijn. De bewoners zitten dus in een 
bouwomgeving, hetgeen voor korte tijd acceptabel is. Aangezien deze situatie te lang duurt 
is besloten het woonrijp maken in gang te zetten. Dit zal in april 2021 aanvangen en circa 
een maand duren. De bouwer van de 8 woningen heeft aangegeven dat de bouw begin 2021 
aanvangt en eind 2021 is afgerond.

Juridisch
Met de ontwikkelaars zijn overeenkomsten gesloten over de afname van de bouwgrond. 

Financieel
Baetenhof/Tungeler Dorpsstraat (bedragen x € 1.000)

Totaal Gerealiseerd Te realiseren
Opbrengsten 1.142 1.121 21
Investeringen 756 370 385

Grondexploitatie 2018 2019 2020

Boekwaarde 78 -211 -750
Verwacht resultaat op eind-
waarde 398 389 387

Risico 42 30
Cummulatieve tussentijdse  
winstneming 83 103

Verwachte einddatum 2021 2021 2022

Afbeelding:  Baetenhof
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4.7 Sportstraat

Algemeen
Dit is een inbreidingslocatie van 6 levensloopbestendige woningen naast de ‘Nur Holz’ locatie. 
Voor de woningbouw is een prijsvraag gehouden, met als beoordelingscriteria o.a. de esthetische 
aansluiting	op	de	‘Nur	Holz’	woningen	en	het	financiële	bod.	De	beoordeling	heeft	plaatsgevonden	
en met de winnaar is het overleg gestart om tot een koopovereenkomst te komen. Parallel aan 
de woningbouw wordt voor de omgeving een nieuw inrichtingsplan gemaakt, in samenspraak 
met de buurt en de wijkraad. 

Stand van zaken
De bedoeling is om in de eerste helft van 2021 een overeenkomst met de ontwikkelaar af te 
sluiten. Start woningbouw is voorzien in oktober. 

Juridisch
Met de ontwikkelaar wordt een overeenkomst gesloten over de afname van de grond.

Financieel
Sportstraat (bedragen x € 1.000)

Totaal Gerealiseerd Te realiseren
Opbrengsten 486 486
Investeringen 464 11 453

Grondexploitatie 2018 2019 2020

Boekwaarde 11
Verwacht resultaat op eind-
waarde 22

Risico -20

Verwachte einddatum 2023

Deze tekening is alleen bestemd om de mogelijkheden te laten zien.
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4.8 Kapelheuvelstaat

Algemeen
Het woningbouwplan Kapelheuvelstraat is een bouwplan van 12 woningen, één zelfbouwkavel en 
11 projectbouw woningen, waarvan acht levensloopbestendige- en drie starterswoningen.  Het 
plan ligt aan de zuidkant van Swartbroek. Vóór de woningen komt een rijweg met parkeervakken 
en een aansluiting op het Hennestraatje. Tussen het plan en de Rectorijstraat komt een éénrichting 
verbinding in de vorm van een informeel ogend ‘karrenspoor’. De verlichting van het karrenspoor 
wordt verzorgd door lichtmasten met zonnepanelen. 

Stand van zaken
In 2020 is de grondexploitatie geopend. De grond voor de 11 projectbouwwoningen wordt in 
één of twee fasen verkocht aan de ontwikkelaar. De zelfbouwkavel wordt door de gemeente in 
de markt gezet. 

De koopovereenkomst van de eerste fase wordt in maart 2021 getekend. Voor de afname van 
de tweede fase is een eindtijd gesteld van 2022, maar afname in 2021 is heel goed mogelijk. 

Het bouwrijp maken is voorzien in april-juni van 2021. De planning voor start bouw is september 
2021. 

Juridisch
De grond is in eigendom van de gemeente. Met de ontwikkelaar wordt een overeenkomst 
aangegaan over afname van de grond.

Financieel
Kapelheuvelstraat (bedragen x € 1.000)

Totaal Gerealiseerd
Te realiser-

en
Opbrengsten 649 1 648
Investeringen 656 57 600

Grondexploitatie 2020

Boekwaarde 56

Verwacht resultaat op eindwaarde -7

Risico 40

Verwachte einddatum 2023

Deze tekening is een sfeerimpressie.

Afbeelding:  Kapelheuvelstraat
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4.9 Centrum-Noord

Algemene projectinformatie
Het plan Centrum Noord betreft een binnenstedelijk kantorenpark in Weert. In de afgelopen 
jaren heeft het terrein een goede tendens in haar ontwikkeling laten zien. Het gebied kent 
momenteel nog maar enkele uitgeefbare kavels van in totaal 1 ha. De woon-werkkavels zijn zelfs 
geheel uitverkocht.

Stand van zaken en planning
Centrum	Noord	biedt	ruimte	aan	een	specifieke	doelgroep	van	bedrijven,	te	weten	kantoorvestigers.	
Dit	segment	kent	haar	eigen	dynamiek.	Dit		gegeven	heeft	effect	op	de	uitgifteplanning.

In het gebied is de hoekkavel (CN7) bij de stadsbrug uitgenomen. Voor de hoekkavel bij de 
stadsbrug is met het vaststellen van de visie Beekpoort Noord de keuze gemaakt om deze in 
te zetten ten behoeve van woningbouw. In 2021 is het plan om voor dit perceel een aparte 
grondexploitatie op te stellen. Als dat plaatsvindt zal het perceel uit de grondexploitatie Centrum-
Noord genomen worden.

Juridisch
De grond is geheel in bezit van de gemeente.

Financieel
Centrum Noord (bedragen x € 1.000)

Totaal Gerealiseerd Te realiseren
Opbrengsten 16.322 13.910 2.412
Investeringen 12.401 11.980 420

Grondexploitatie 2018 2019 2020

Boekwaarde -1.854 -1.929 -1.929

Verwacht resultaat op eindwaarde 3.988 3.921 3.921

Risico 10 20
Cummulatieve tussentijdse  
winstneming 3.080 3.242 -14

Verwachte einddatum 2027 2027 2027
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4.10 Uitbreiding De Kempen

Algemene projectinformatie
Het plan De Kempen betreft de uitbreiding van bedrijventerrein De Kempen in Weert met circa 
25 ha. bruto terrein.

De komst van het Lidl distributiecentrum (DC) en de uitbreiding van dit DC is het meest 
beeldbepalend geweest voor dit bedrijventerrein.
Op dit moment is nog circa 3,8 ha. uitgeefbaar waarvan het overgrote deel in optie is gegeven.

Stand van zaken en planning
Het bedrijventerrein heeft in de crisisjaren vertraging opgelopen in de uitgifte. De planning is 
hier op aangepast. Indien de reserveringen tot uitgifte leiden ligt de uitgifte weer op schema.

Juridisch
De grond is geheel in eigendom bij de gemeente.

Financieel
Uitbreiding de Kempen (bedragen x € 1.000)

Totaal Gerealiseerd Te realiseren
Opbrengsten 22.879 18.500 4.379
Investeringen 18.093 14.711 3.382

Grondexploitatie 2018 2019 2020

Boekwaarde -2.579 -3.789 -3.789

Verwacht resultaat op eindwaarde 4.713 4.786 4.786

Risico 130 210

Cummulatieve tussentijdse winstneming 2.797 3.183 -36

Verwachte einddatum 2027 2027 2027
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4.11 Kanaalzone I

Algemene projectinformatie
Het plan Kanaalzone I betreft de herstructurering en herinvulling van het oudste bedrijventerrein 
van Weert. Rondom de Basculeweg en de Drukkerijstraat is de afgelopen jaren een mooie 
dynamiek te bespeuren geweest. Een aantal bedrijven heeft hier een nieuwe thuisbasis gevonden.

Stand van zaken en planning
De revitalisering van het bedrijventerrein is gereed. Enkel de invulling van een braakliggend 
perceel van circa 1,46 ha. aan de Straevenweg is aan de orde. Op dit perceel is inmiddels een 
optie verleend.  4 kavels, in totaal 0,2 ha, zijn nog niet verkocht.

Juridisch
De grond is geheel in eigendom bij de gemeente.

Financieel
Kanaalzone (bedragen x € 1.000)

Totaal Gerealiseerd Te realiseren
Opbrengsten 4.866 3.352 1.514
Investeringen 6.707 6.272 436

Grondexploitatie 2018 2019 2020

Boekwaarde 2.761 2.855 2.919

Verwacht resultaat op eindwaarde -1.749 -1.668 -1.841

Risico 185 200 240

Verwachte einddatum 2025 2024 2024
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4.12 Leuken-Noord

Algemene projectinformatie
Het plan Leuken-Noord betreft de uitbreiding van het huidige bedrijventerrein in de zone aan de 
A2 in Weert. Het gebied beslaat circa 5,6 ha. netto uitgeefbaar terrein.  Op dit moment is hiervan 
bijna 3 ha. uitgegeven.
Er ligging diverse reserveringen op dit terrein.

Stand van zaken en planning
Het bedrijventerrein heeft in de crisisjaren vertraging opgelopen in de uitgifte. De planning is 
hier op aangepast. De resterende kavels sluiten niet goed aan bij de vigerende behoefte vanuit 
de markt, vanwege het feit dat de kavelafmetingen suboptimaal zijn. Bovendien is er sprake 
van behoorlijke bouwbelemmeringen vanwege de vrijwaringszone door de A2 en ondergrondse 
kabels en leidingen. De uitgifte is mede afhankelijk van schaarste in de markt.

Juridisch
De grond is geheel in eigendom bij de gemeente.

Financieel
Leuken Noord (bedragen x € 1.000)

Totaal Gerealiseerd Te realiseren
Opbrengsten 4.904 2.262 2.642
Investeringen 3.853 3.064 789

Grondexploitatie 2018 2019 2020

Boekwaarde -1.079 773 803

Verwacht resultaat op eindwaarde 1.158 1.204 1.051

Risico 30 280

Cummulatieve tussentijdse winstneming 351 431 -45

Verwachte einddatum 2027 2027 2027
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4.13 Kampershoek 2.0

Algemene projectinformatie
Het plan Kampershoek 2.0 betreft de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein aan de 
Ringbaan-Noord in Weert. Het gebied beslaat circa 54 ha. netto uitgeefbaar terrein. Op dit 
moment is hiervan ruim 35,5 ha. uitgegeven.
Omdat er buiten de gemeente nog andere grondeigenaren in het gebied actief zijn, is een 
exploitatieplan	 vastgesteld.	 In	 het	 exploitatieplan	 is	 de	 financiële	 bijdrage	 geregeld	 die	 de	
grondeigenaren aan de gemeente dienen te vergoeden om tot ontwikkeling te kunnen komen. 
Op 11 maart jl. heeft de gemeenteraad de 3e herziening van het exploitatieplan en de 4e 
herziening van het bestemmingsplan vastgesteld.
Het plan kan een divers pallet aan bedrijven huisvesten: van ambulancepost tot distributiecentrum 
en van representatief groothandelspand tot hotel. Voor alle typen bedrijven geldt dat de ligging 
aan de A2 een belangrijk argument is om zich hier te willen vestigen.

Stand van zaken en planning
Het bedrijventerrein heeft in de crisisjaren vertraging opgelopen in de uitgifte. De planning is 
hier op aangepast. Momenteel loopt de uitgifte nog tot en met 2032.
Het feit dat de gemeente geen eigenaar is van alle gronden is een complicerende factor bij 
kaveluitgifte gebleken. De dynamiek op het terrein is momenteel groot, maar wel afhankelijk van 
complexe procedures en de verkoopprijzen van de andere grondeigenaren en onderhandelingen.
In 2021 wordt er verder gewerkt aan de vervolmaking van de ondergrondse en bovengrondse 
infrastructuur. Tevens wordt de landschappelijke grondwal aan de noordzijde van het 
bedrijventerrein gerealiseerd.

Juridisch
Van de 54 ha netto uitgeefbare grond is op 1 januari 2021 nog 9,3 ha. uitgeefbaar door de 
gemeente en nog 9,1 ha uitgeefbaar door marktpartijen. Het kostenverhaal op deze exploitanten 
is verzekerd via een vastgesteld exploitatieplan. Door de gemeente is nog 2,5 ha te verwerven.

Financieel
Kampershoek 2.0 (bedragen x € 1.000)

Totaal Gerealiseerd Te realiseren
Opbrengsten 65.986 39.210 26.776
Investeringen 67.204 43.685 23.519

Grondexploitatie 2018 2019 2020

Boekwaarde 38.325 4.475 4.475

Verwacht resultaat op eindwaarde -4.381 -1.219 -1.219

Risico 5.288 7.170 3.900

Verwachte einddatum 2032 2032 3032
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4.14 Stadsbruglocatie

Algemeen
Dit	betreft	een	mogelijke	ontwikkeling	op	de	hoek	Eindhovenseweg/Oude	Suffolkweg	nabij	de	
stadsbrug.  

Met het vaststellen van de visie Beekpoort Noord op 5 februari 2020 heeft de raad ook ingestemd 
met het ontwikkelen van de stadsbruglocatie als woningbouwlocatie. Het beoogde projectresultaat 
is een attractief ontwikkeld Waterfront met een goede woon- en verblijfkwaliteit. De komende tijd 
wordt met de markt (middels een ontwikkelvraag) gewerkt aan de uitwerking van de plannen. 
Het is nu nog onduidelijk hoeveel woningen hier gerealiseerd kunnen worden. Ook dient het 
bestemmingsplan nog te worden herzien. 

Stand van zaken
In januari 2021 wordt een ontwikkelingsvraag in de markt uitgezet. De vraag zal zijn om een 
bijzonder gebouw te ontwerpen én te ontwikkelen. Uit de inzendingen zal een keuze gemaakt 
met welk ontwerp verder gegaan wordt. 

Juridisch
n.v.t.

Deze illustratie is alleen bestemd om de mogelijkheden te laten zien.
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5. Resultaat, meerjarenprognose, 
opbrengsten en investeringen
5.1 Financiële analyse 2020

Het jaar 2020 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 2,9 miljoen op de grondexploitaties. 
Onderstaande tabel geeft inzicht in de wijze waarop dit resultaat tot stand is gekomen.
Resultaat grondexploitatie (bedrag x € 1.000) Bedrag

1. Per saldo dotatie voorzieningen verliesgevende grondexploitatie -1.554

2. Tussentijdse winstnemingen 104

3. Nagekomen mutaties afgesloten grexen en voorbereidingskosten -11

Resultaat in de jaarrekening per saldo -1.462

In	de	jaarrekening	voorgestelde	vrijval	uit	de	reserve	risicobuffer	grondexploitaties 4.351

Resultaat grondexploitaties 2020 2.889

Tabel 5.1 resultaat grondexploitaties

1. Per saldo vrijval voorzieningen 
Conform richtlijnen van de BBV moeten (toekomstige) tekorten op grondexploitaties 
met een voorziening worden afgedekt. Het tekort op de negatieve exploitaties is per 31 
december 2020 met € 1,5 miljoen toegenomen ten opzichte van 31 december 2019 en 
bedraagt nu € 18.4 miljoen. Met name door het aanpassen van de woningbouwprogramma 
en hogere investeringen in Beekpoort-Noord is het tekort € 1,8 miljoen hoger dan 
verwacht. Daarnaast is in de grondexploitatie Kampershoek 2.0 het resultaat verbeterd 
met€  0,9 miljoen door een bijstelling van de civiele ramingen en een versnelling van de 
uitgifte voor grootschalige logistiek. De overige woningbouwplannen laten een iets groter te 
kort zien dan eind 2019. 

2. Tussentijdse winstnemingen 
Conform de richtlijnen van het BBV moet op positieve grondexploitaties winst worden 
genomen naar rato van de gerealiseerde kosten en opbrengsten (percentage of completion 
(poc)-methode), indien er voldoende zekerheid bestaat over het resultaat. 
 
Voor 2020 leidt dit tot een tussentijdse winstneming van € 0,1 miljoen voor de projecten 
met een positieve eindwaarde. 
 
Tot en met 2020 is voor een totaalbedrag van € 7,5 miljoen (tussentijds) winst genomen op 
deze projecten.
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Tussentijdse winstnemingen per 31-12-2020 bedragen x € 1.000
Bouwgronden in 
exploitatie

Winst- 
prognose  

31-12-2020

Gerealiseerde  
kosten

Gerealiseerde 
opbrengsten

Winstneming 
t/m 2020

Winst- 
neming 
2020

Uitbreiding de Kem-
pen 4.786 81% 81% 3.183 -36
Leuken-Noord 1.051 80% 46% 431 -45
Centrum-Noord 3.921 97% 85% 3.242 -14
Landbouwbelang 697 87% 99% 521 81
Baetenhof Tung. 
Dorpss. 387 49% 98% 83 103
Sportstraat Nur Holz 43 53% 99% 7 15

Sportstraat 22 2% 0%
7.467 104

Tabel 5.2 Tussentijdse winstnemingen per 31 december 2020

3. Saldo resultaat af te sluiten grondexploitaties en voorzieningen 
In 2020 zijn geen grondexploitaties afgesloten. In tegenstelling tot wat in de 
tussenrapportage was toegezegd om Vrouwenhof in 2020 af te sluiten heeft dat niet 
plaatsgevonden. Gebleken is dat er nog veel werkzaamheden hebben plaatsgevonden. 
Vrouwenhof zal in 2021 worden afgesloten, waarbij ook de ondergronden van de 
tennisbaan en schutterij, in totaal € 145.000, als opbrengst in de grondexploitatie gebracht 
zullen worden. Naar verwachting zal de grondexploitatie Vrouwenhof in 2021 sluitend 
worden afgesloten. 
 
De grondexploitatie Landbouwbelang loopt ook ten einde. De verwachting is dat de 
werkzaamheden eind 2021 worden afgesloten en dat het kunstwerk kan worden 
opgeleverd. Als dat het geval is kan deze grondexploitatie worden afgesloten. 
 
Nur Holz zal ook in 2021 worden afgesloten. Er moeten nog wel in het openbaar 
gebied enkele werkzaamheden plaatsvinden, de benodigde budgetten blijven daarvoor 
gereserveerd.

4. Voorbereidingskosten en nagekomen kosten afgesloten grondexploitaties 
De	voorbereidingskosten	betreffen	kosten	voor	de	mogelijke	nieuwe	woningbouw	
grondexploitatie op de zogenoemde stadsbruglocatie. 
De nagekomen kosten zijn onverwachte kosten op de vorig jaar afgesloten grondexploitatie 
Laurentius.
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Verschillen in resultaat
De verschillen in de resultaten van de grondexploitaties worden in onderstaande tabel nader 
gespecificeerd:

Prognose bouwgrond in exploitaties (op basis Eindwaarde)
bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie 1/1/2020 Mutatie 12/31/2020

Positief resultaat

Bpo Landbouwbelang 620 77 697
Baetenhof/Tungelerdorpsstraat 389 -2 387
Sportstraat Nur Holz 42 1 43

Sportstraat 22 22
De Kempen Uitbreiding 5.117 -331 4.786
Leuken-Noord-Oost 1.204 -153 1.051
Centrum-Noord 4.043 -122 3.921
Subtotaal 11.415 -508 10.906

Negatief resultaat

Bpo Beekpoort-Noord -1.463 -1.816 -3.279

Kapelheuvelstraat -7 -7
Laarveld -11.384 -594 -11.979
Kampershoek 2.0 -2.146 927 -1.219
Kanaalzone I -1.668 -173 -1.841
Vrouwenhof -143 110 -33
Subtotaal -16.805 -1.554 -18.359

Totaal grondexploitaties -5.390 -2.062 -7.452
Tabel 5.3 Prognose bouwgronden in exploitatie

Verklaring op hoofdlijnen van de grootste verschillen (>100):

Uitbreiding de Kempen 
Een lang lopende onderhandeling gaat mogelijk resulteren in een lagere opbrengst voor erfpacht 
kavel UdK 3 en positieve bijstelling van 2 andere kavels UdK 1 en 1a. Daarnaast is door wijziging 
van de parameters een lagere rente opbrengst.

Leuken Noord 
Er zijn extra plankosten gerealiseerd en de uitgifteprijs van 1 perceel is bijgesteld i.v.m. slechte 
ligging langs de A2.

Centrum-Noord 
Het verschil betreft een optelling van kleine wijzigingen in de kosten en opbrengsten, en het 
effect	van	een	lagere	rente	opbrengst.

Beekpoort-Noord 
De gedachte dat meer opbrengst mogelijk was blijkt niet gehaald te kunnen worden. Daarnaast 
is door extra kwaliteit in het te realiseren openbaar gebied de investering gestegen en zijn er 
onder andere extra plankosten gemaakt.
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Laarveld 
In	het	kader	van	de	aanleg	van	de	fietsbrug	is	in	Laarveld	fase	2	een	post	opgenomen,	€	2,8	
ton, voor de “aanlanding”. Aanbesteding bouwrijp maken fase 3 is ca € 2,8 ton hoger uitgevallen 
en in fase 4 zijn extra kosten, € 1,3 ton, voor verwerving opgenomen. Als gevolg van de markt 
ontwikkeling blijkt voor Laarveld fase 3 en 4 dat de opbrengsten zich gunstiger hebben ontwikkeld.

Kampershoek 2.0 
De grondexploitatie laat op eindwaarde een verbetering zien van € 0,9 miljoen. De kosten voor 
verwerving stijgen met € 1,6 ton als gevolg van bijstelling van de inbrengwaardetaxatie. Voor 
plankosten neemt het budget toe met € 1,25 miljoen voor de periode tot en met 2032 en verder 
wordt gerekend op € 1,75 ton voor extra kosten voor aansluiting van nutsvoorzieningen en 
groencompensatie. Voordelig zijn de verlaging van het budget voor bouw- en woonrijp maken 
voor € 1,1 miljoen; het vervallen van de planschaderaming van € 2 ton; de hogere grondopbrengst 
van € 2,5 ton en de herziening en oprenting van nog te ontvangen exploitatiebijdragen á € 
1,5 ton. Door verlaging van het budget voor toekomstige investeringen en versnelling van de 
uitgifte in 2020 dalen verder nog respectievelijk de toekomstige kostenstijging en rente over de 
boekwaarde voor totaal € 8 ton.    

Kanaalzone I 
Bijstelling uitgifte prijzen conform grondprijzenbrief 2021.

5.2 Boekwaarde
De boekwaarde van de grondexploitatie is met € 23,3 miljoen gedaald en bedraagt per 31 
december 2020 € 24,7 miljoen. Deze daling is met name te verklaren door de versnelling die 
Kampershoek 2.0 in 2020 heeft doorgemaakt. De gemeente heeft 6,9 ha grond verkocht en 
aansluitend is door een derde-eigenaar 9,2 ha grond verkocht aan dezelfde koper. Voor de laatst 
genoemde 9,2 ha heeft de gemeente in 2020 de verschuldigde exploitatiebijdrage ontvangen. 
Verder heeft er een de balansverschuiving plaatsgevonden door de vestiging van een erfpacht. 
Dit betreft de resterende 8,8 ha uit de eerder gesloten overeenkomst van 18,6 ha voor een 
grootschalig distributiecentrum. 

Op basis van de geactualiseerde exploitaties per 31 december 2020 moet de voorziening 
€ 18,4 miljoen bedragen om de tekorten op de negatieve exploitaties af te dekken. De 
balanswaarde van de actieve bouwgrondexploitaties bedraagt € 8,4 miljoen.
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Verloop grondexploitaties 2020
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BPO Landbouwbelang (LB) -1.861 189 -30 -1.702 602 -1.100

BPO Beekpoort-Noord 4.123 166 4.288 -3.279 1.009

Kapelheuvelstraat 57 -1 56 -7 48

Baetenhof/Tungeler-
dorpsstr. -211 40 -580 -750 186 -565

Laarveld 9.941 314 -225 10.030 -11.979 8.369

Sportstraat Nur Holz -297 134 -26 -189 23 -166

Sportstraat 11 11 11

Vrouwenhof 184 331 -358 157 -33 124

Woningbouw 11.879 1.242 -1.219 11.901 810 -15.298 7.730

De Kempen uitbreiding 
(DKU) -3.499 48 -338 -3.789 3.147 -642

Kampershoek 2.0 (KHN) 29.789 1.844 -16.630 -10.527 4.475 -5.477 -1.219 -2.221

Leuken-Noord(LNO) 773 30 803 385 1.188

Centrum-noord (CN) -1.785 64 -47 -162 -1.929 3.228 1.299

Kanaalzone I 2.855 65 2.919 -1.841 1.078

Bedrijventerreinen 28.132 2.051 -17.014 -10.689 2.479 6.760 -5.477 -3.060 702

Totaal 40.011 3.292 -18.234 -10.689 14.381 7.571 -5.477 -18.359 8.432

Tabel 5.4 verloop grondexploitaties 2020

5.3 Financiële analyse van de meerjarenprognose
In deze paragraaf geven we een doorkijk naar de nog te maken kosten en opbrengsten in de  
grondexploitaties. Tevens voorziet het in een vooruitblik naar het verwachte eindresultaat. 

In	de	grafiek	hieronder	worden	de	nog	te	realiseren	investeringen	en	opbrengsten	(cashflow)	in	
de grondexploitaties (resp. de blauwe en rode kolommen) per jaar weergegeven.

Per 31 december 2020 bedraagt het saldo van de historische opbrengsten en investeringen 
(boekwaarde) € 24,7 miljoen. Dit saldo verandert geleidelijk in een geraamd tekort op eindwaarde 
van € 7,5 miljoen (zie ook tabel 5.3). Dit verloop van de boekwaarde wordt weergegeven met 
de paarse lijn.

Figuur 5.1 Overzicht boekwaarde en toekomstige kasstromen
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Toelichting:   
Er moet nog circa € 68,4 miljoen (inclusief kostenstijging en rentelasten) geïnvesteerd 
worden om de geplande opbrengsten € 85,7 miljoen (inclusief opbrengstenstijging en 
renteopbrengsten) te kunnen realiseren.

De nog te realiseren opbrengsten zijn € 17,2 miljoen hoger dan de nog te realiseren kosten. 
Hiermee is duidelijk dat de gerealiseerde boekwaarde, 24,7 miljoen negatief, voor een deel kan 
worden terugverdiend.

5.4 Toekomstige investeringen en opbrengsten
Investeringen:
De totaal nog te realiseren investeringen in de periode 2021 - 2032 zijn geraamd op 
€ 68,4 miljoen. De fasering en het onderscheid naar kostensoorten van de investeringen is in 
figuur	5.2	weergeven.	Hierna	worden	de	belangrijkste	investeringen	toegelicht.

In alle projecten worden kosten gemaakt voor planontwikkeling, voorbereiding directievoering 
en toezicht en verkoop en beheer. Deze zijn gerelateerd aan de nog uit te voeren investeringen 
en te verkopen kavels. Het gaat hierbij in totaal om ruim € 13,1 miljoen, maar omdat deze 
gerelateerd zijn aan de overige investeringen dan wel de verkopen worden deze niet nader 
benoemd. 

• De verwervingen bedragen € 7,5 miljoen en zullen voor € 1,5 miljoen in Kampershoek 2.0  
en voor € 6 miljoen in Laarveld plaatsvinden. 

• Sloop en sanering bedragen € 3,5 miljoen, waarvan € 1,1 miljoen in Kampershoek 2.0, 
• € 1,5 miljoen in Laarveld, in Kapelheuvelstraat € 133.000 en de rest verspreid over de 

overige projecten.
• Het bouwrijpmaken kost ruim € 15,6 miljoen en vindt vooral plaats in Kampershoek 2.0   

(€ 7,6 miljoen), Laarveld (€ 7,1 miljoen).
• Het woonrijpmaken kost nog € 19 miljoen en is terug te voeren tot Kampershoek 2.0    

(€ 4,2 miljoen), Laarveld (€ 9,7 miljoen), Landbouwbelang (€ 0,9 miljoen), overige 
woningbouwlocaties (€ 2,3 miljoen), de overige bedrijventerreinen (€ 1,9 miljoen).

• De kosten aan fondsen bedragen € 0,4 miljoen. Dit bedroeg bij de jaarrekening 2019 nog  
€	0,8	miljoen.	De	resterende	budgetten	hebben	betrekking	op	de	fietsbrug	over	de	
Ringbaan	en	een	bijdrage	in	de	aanpassing	van	het	profiel	Suffolkweg.	Daarnaast	wordt	
onder deze post de planschade verantwoord.

• De kostenstijging betreft een totaal bedrag van € 3,7 miljoen en is gerelateerd aan de nog 
uit te voeren investeringen en het jaar waarin deze worden uitgevoerd. Als gevolg van het 
‘versnellen’ in projecten is dit ondanks de kostenstijgingen in de markt licht gedaald.

• De rentekosten (verminderd met de renteopbrengsten) bedragen per saldo € 4,2 miljoen, 
waarvan € 1,5 miljoen in Kampershoek 2.0 en € 3,4 miljoen in Laarveld. Daarnaast 
genereren de positieve exploitaties, met als voornaamste Uitbreiding de Kempen en 
Centrum Noord, ook nog renteopbrengsten à € 0,9 miljoen.

Figuur 5.2 Specificatie investeringen 2021 – 2032
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Opbrengsten:
De totaal nog te realiseren opbrengsten tot en met 2032 zijn geraamd op € 114,9 miljoen. 
De	 fasering	van	deze	opbrengsten	 is	 in	figuur	5.3	weergeven,	waarbij	 tevens	onderscheid	 is	
gemaakt tussen verschillende opbrengstensoorten. De belangrijkste opbrengsten worden hierna 
toegelicht:

• De opbrengst uit de verkoop van bedrijventerreinen bedraagt € 23,8 miljoen, waarvan 
€ 14,1 in Kampershoek 2.0, € 3,8 miljoen in de Kempen en € 5,9 miljoen in de overige 
bedrijventerreinen.

• De post bijdragen en subsidies bedraagt € 11,9 miljoen en heeft voor € 10,9 miljoen betrekking 
op de exploitatiebijdragen van ontwikkelende partijen binnen Kampershoek 2.0.

• De opbrengstenstijgingen bedragen € 4,8 miljoen en zijn gerelateerd aan de nog te ontvangen 
opbrengsten en het jaar waarin deze worden ontvangen.

Figuur 5.3 Specificatie opbrengsten 2021 - 2032
 

Afbeelding: Laarveld
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6. Risicomanagement, weerstands-
vermogen en eindconclusie
De gemeente Weert hanteert een uniforme aanpak voor het risicomanagement bij ruimtelijke 
projecten. Dit stelt projectleiders in staat om risicomanagement op een goede manier uit te 
voeren en directie en bestuur goed te informeren over de risico’s binnen projecten. Hierdoor zijn 
de risico’s binnen de grondexploitaties bekend, wordt gestuurd op het reduceren van risico’s en 
wordt tijdig ingespeeld op toekomstige risico’s.

De werkwijze ligt vast in de “Handleiding risicomanagement” en is gebaseerd op drie veelgebruikte 
onderdelen:

1. De RISMAN-methode voor de kwalitatieve risicoanalyse.
2. Risk Mapping voor de semi-kwantitatieve risicoanalyse.
3. Monte Carlo analyse voor de kwantitatieve risicoanalyse.

Risicomanagement rond grondontwikkeling is een doorlopend, cyclisch proces, waaraan het hele 
projectteam meewerkt.

6.1 Norm risicobuffer
Voor de grondexploitatie worden risico’s geïnventariseerd met behulp van de RISMAN-methode. 
In deze werkwijze is meer aandacht voor het benoemen en opvolgen van beheersmaatregelen 
en	de	wijze	van	het	berekenen	van	de	benodigde	risicobuffer.

Figuur 6.1 Berekening norm risicobuffer grondexploitaties
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Toelichting:  
Bovenstaande bedragen zijn de uitkomsten van het proces van risicomanagement, dat is 
toegepast op de projecten. Er zijn risicoanalyses uitgevoerd bij alle projecten.
• Na de risico-inventarisatie is op basis van een scenario-analyse voor woningbouw een 

totaal risicobedrag bepaald van € 3,0 miljoen. Voor de bedrijventerreinen geldt een totaal 
risicobedrag van € 4,1 miljoen. 

• Overall wordt voor zowel de woningbouw- als bedrijventerreinen een risicobedrag aangehouden 
voor onvoorziene investeringen of tegenvallende plankosten. Bij de woningbouw betreft dit 
een bedrag van 0,4 miljoen en bij de bedrijventerreinen 0,5 miljoen. 

• Bij de woningbouw doen de risico’s zich vooral voor bij Laarveld fase 4. Het betreft met name 
nog enige onzekerheid rondom de investeringskosten van het bouw- en woonrijp maken en 
risico’s over de afzet van de grond tegen de geprognosticeerde grondopbrengsten; totaal  
€ 1,9 miljoen.

• Voor tegenvallers in kosten- en opbrengstenstijgingen wordt bij Laarveld gerekend met een 
risico van € 0,2 miljoen.

• Voor de bedrijventerreinen zitten de risico’s vooral in Kampershoek 2.0 in totaal 3,1 miljoen. 
Voor tegenvallers in kosten- en opbrengstenstijgingen wordt gerekend met een risico van  
€ 0,7 miljoen. 

• De overige risico’s bedragen per saldo € 1 miljoen.
• De benodigde norm voor de risico’s van de grondexploitaties betreft het saldo van de risico’s 

en de kansen en bedraagt voor 2021 € 7,1 miljoen.

6.2 Toetsing risicoprofiel versus weerstandscapaciteit
Per	31	december	2019	bedraagt	de	norm	voor	de	Risicobuffer	bouwgrondexploitaties	€	11,5	
miljoen.	 Voorgesteld	 wordt	 de	 hoogte	 van	 de	 benodigde	 buffer	 te	 verlagen	 naar	 de	 nieuw	
berekende € 7,1 miljoen.

In	figuur	6.2	is	de	toevoeging	en	onttrekking	aan	de	Risicobuffer	bouwgrondexploitaties	en	de	
vergelijking met de norm in beeld gebracht.

Figuur 6.2 Voorstel risicobuffer grondexploitaties
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6.3 Conclusie
• De boekwaarde van de grondexploitaties per 31 december 2020 bedraagt € 24,7 miljoen. 

Dit is minder dan de waarde per 31 december 2019 (€ 48,0 miljoen). Deze daling wordt 
vooral veroorzaakt door de verkopen en uitgifte in erfpacht in Kampershoek 2.0, Uitbreiding 
de Kempen, Centrum Noord en grondverkopen op de woningbouwlocaties Laarveld fase 1, 
Vrouwenhof en Tungeler Dorpsstraat.

• In 2020 is voor € 0,1 mln. aan winst genomen op de positieve grondexploitaties.
• De exploitatieberekeningen van de grondexploitaties geven een tekort aan van € 7,5 

miljoen	op	eindwaarde	in	2032	(zie	ook	figuur	5.3).
• De nog te realiseren opbrengsten zijn € 17,2 miljoen hoger dan de nog te realiseren 

kosten. Hiermee is duidelijk dat de gerealiseerde boekwaarde voor een deel kan 
worden terugverdiend. Er moet nog circa € 68,4 miljoen (inclusief kostenstijging en 
rentelasten) geïnvesteerd worden om de geplande opbrengsten € 85,7 miljoen (inclusief 
opbrengstenstijging en renteopbrengsten) te kunnen realiseren.

• De planvoorraad voor woningen bedraagt ca. 130% van de behoefte. 
• Bij de woningbouw doen de risico’s zich vooral voor bij Laarveld fase 4. Voor deze fase is 

een normatieve grondexploitatie opgesteld. Het betreft met name nog enige onzekerheid 
rondom de investeringskosten van het bouw- en woonrijp maken en risico’s over nog te 
verwerven gronden in dit gebied; totaal € 2 miljoen.

• Voor de bedrijventerreinen hebben de risico’s vooral betrekking op Kampershoek 2.0. 
Hiervoor geldt dat er veel geïnvesteerd is en dat het realiseren van de afzetprognose 
afhankelijk is van enkele grote transacties.

• Het resultaat op de grondexploitaties bedraagt voor 2020 € 1,5 miljoen negatief. Na de 
voorgestelde	verlaging	van	de	risicobuffer	met	€	4,4	miljoen,	resteert	in	de	jaarrekening	
2020 een positief resultaat van € 2,9 miljoen ten gunste van de Algemene Dienst.

Afbeelding: uitbreiding de Kempen
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Bijlage 1: Grondexploitatieberekeningen (Niet openbaar)
Zie aparte niet-openbare bijlage.

Bijlage 2: Grondprijsbrief 2021
Zie aparte bijlage.
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Managementsamenvatting
Inleiding:
In het onderdeel Vastgoed van het Meerjaren Perspectief op Grondexploitaties en Vastgoed 
(MPGV) 2020 - 2021 zijn de belangrijkste ontwikkelingen in beeld gebracht met betrekking tot 
het gemeentelijk vastgoed. Er wordt inzicht gegeven in de uitgaven en inkomsten in 2020 van 
de verschillende vastgoedobjecten. Ook wordt er een doorkijk gegeven van de technische-, 
maatschappelijke- en marktontwikkelingen in relatie tot de verschillende vastgoedobjecten of 
groepen van vastgoedobjecten. 

Er wordt nadrukkelijk geen rapportage gegeven van de totale budgetten van vastgoed. Hiervoor 
is de vastgoedparagraaf aan de jaarrekening toegevoegd. 

Kosten van de vastgoedportefeuille:
Uit de rapportage blijkt dat de vastgoedportefeuille de gemeente meer kost dan dat het oplevert. 
Voor de dekking van de onderhoudskosten is een meerjarige reserve onderhoud gemeentelijk 
vastgoed ingesteld. Voor de overige objectuitgaven worden jaarlijks vastgoedbudgetten in de 
begroting opgenomen. 

Beheer van vastgoed gaat gepaard met risico’s. Om deze risico’s te beheersen wordt binnen de 
gemeente een cyclisch proces van onderhoud toegepast.
Voor	de	risico’s	die	de	gemeente	loopt	betreffende	haar	vastgoed	is	geen	risicobuffer	aanwezig.	
Het resultaat van de tegenvallers en meevallers wordt binnen de beschikbare budgetten 
opgevangen.  Bij de begroting wordt voor het bepalen van de omvang van de budgetten rekening 
gehouden met een opslag voor onvoorziene omstandigheden.

Wat er in 2020 allemaal gebeurd is:
• De objectregistratie van inkomsten en uitgaven is in 2020 verder geoptimaliseerd;
• Er is een nieuw meerjarig onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed en bezittingen 2021 – 

2025 (MJOP 2021 - 2025) vastgesteld;
• Sportverenigingen zijn in het kader van coronamaatregelen gecompenseerd voor de 

huurkosten. Deze compensatie is gebaseerd op landelijke compensatieregelingen. 
Uiteindelijk heeft de gemeente meer gecompenseerd dan de landelijke 
compensatiemaatregelen. De extra kosten zijn ten laste van de exploitatie vastgoed 
gebracht; 

• Buurthuizen zijn in het kader van coronamaatregelen in de gelegenheid gesteld een 
aanvraag in te dienen voor compensatie van de huisvestingskosten in aanvulling op de 
landelijke compensatieregeling waarvoor zij in aanmerking kwamen. 

Financiële samenvatting:
In de jaarrekening is sinds 2019 een paragraaf vastgoed opgenomen. In deze paragraaf wordt 
per taakveld een toelichting gegeven op de afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de 
MPGV 2020 – 2021 wordt ingegaan op de vastgoedobjecten en de bijbehorende kosten en 
opbrengsten.	Vanaf	2021	worden	alle	financiële	vastgoedmutaties	gekoppeld	aan	de	verschillende	
objecten.	De	financiële	verantwoording	van	de	MPGV	2020	–	2021	is	dan	sluitend	met	die	van	
de jaarrekening. Voor 2020 is dit nog niet het geval. 

In 2020 is er veel uitgesteld onderhoud uitgevoerd. De onderhoudswerkzaamheden uit 
de onderhoudsperiode 2016 – 2020, die niet zijn uitgevoerd, zijn opgenomen in het 
onderhoudsjaarplan 2021. De kosten worden gedekt uit de onderhoudsreserve. 

In 2020 zijn de resterende appartementen aan de Beekstraat verkocht. Er is een boekwinst 
behaald. Het verlies aan structurele huurinkomsten is vanaf 2021 bijgesteld in de begroting. 

De verkoopgesprekken voor de bovenverdieping van het Muntcomplex zijn in 2020 nagenoeg 
afgerond. De overdracht van het object vindt in 2021 plaats. 
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In 2020 hebben een tweetal grote pachters gekozen om gebruik te maken van de koopoptie. 
zoals opgenomen in de erfpachtovereenkomst. Het transport van de grond heeft in 2020 
plaatsgevonden. Het vervallen van de pachtinkomsten wordt met de tussenrapportage 2021 
verwerkt in de begroting. 

De kosten van de parkeervoorzieningen zijn in 2020 ten laste van de vastgoedbudgetten gekomen. 
De gevolgen hiervan voor de exploitatie van vastgoed zijn toegelicht in de jaarrekening 2020.

De sportaccommodaties zijn een groot deel van 2020 als gevolg van corona maatregelen niet 
in gebruik geweest. Huurinkomsten zijn uitgebleven. De compensatie van uit het Rijk is niet 
voldoende om de gehele huurderving te compenseren. 

De professionele gesubsidieerde culturele instellingen krijgen vanuit andere regelingen corona-
compensatie-gelden. Er is geen huurderving voor vastgoed op deze objecten. 

De btw-compensatie als gevolg van de verruiming van de btw-vrijstelling sport, gekend als 
SPUK, is lager dan aangevraagd. De uitgaven voor onderhoud en exploitatie voor 2020 van de 
sportcomplexen is lager dan aanvankelijk begroot en aangevraagd.

Kadernota:
Bij het vaststellen van de begroting 2021 en de doorkijk naar 2022 en 2023 is duidelijk geworden 
dat	we	als	gemeente	voor	een	grote	financiële	uitdaging	staan.	In	dat	kader	is	er	voor	gekozen	
om het kadernota proces voor 2022 anders aan te vliegen. Er moeten keuzes worden gemaakt. 
Keuzes met betrekking tot besparing in kosten en vergroten van de inkomsten.
Een externe partij is gevraagd om de gemeentelijke inkomsten en uitgaven te beoordelen op basis 
van onder andere benchmark vergelijkingen. Uit de resultaten van deze benchmarkvergelijkingen 
en de beoordeling van de gemeentelijke inkomsten en uitgaven zijn voorstellen gedaan om op 
onderdelen bezuinigingen te realiseren. De voorzieningenstructuur is één van deze onderdelen. 
Vanuit een ambtelijke werkgroep wordt momenteel bekeken op welke manier bezuinigingen 
kunnen worden doorgevoerd met behoud van het sociaal weefsel. Optimaal gebruik van 
bestaande voorzieningen is hierbij het uitgangspunt. Denk hierbij aan het inzetten van 
(volgtijdelijke) leegstand binnen onderwijsgebouwen ten behoeve van buurthuisactiviteiten. Maar 
ook gemeenschappelijke ruimten van zorgvoorzieningen of zaaltjes van horeca ondernemers 
kunnen huisvesting bieden voor verenigingsactiviteiten en sociale ontmoeting. De exploitatie 
van de buurthuizen staat onder druk, het gebruik neemt af en er is een groeiend tekort aan 
vrijwilligers. De combinatie van deze factoren vraagt om een integrale aanpak om de juiste 
keuzes	betreffende	onderhoud	en	gebruik	van	de	maatschappelijke	voorzieningen	te	maken	en	
de juiste vervolgstappen te kunnen zetten waarbij behoud van de activiteiten centraal staat. 
Vanwege de omvang van de bezuinigingsopgave worden reeds genomen besluiten, die betrekking 
hebben op de voorzieningenstructuur maar nog niet tot concrete uitvoering zijn gebracht, 
opnieuw bekeken. 

Doorontwikkeling:
De verschillende maatschappelijke vastgoedobjecten bieden huisvesting ten behoeve van  
maatschappelijke activiteiten. Activiteiten die voor subsidie en werking via OCSW gefaciliteerd 
worden. In dit kader moeten fysiek en sociaal domein op elkaar afgestemd zijn in de keuzes 
voor het object en de activiteiten. Hierbij zijn niet de stenen maar het behoud van de activiteiten 
prioritair. In de doorontwikkeling van de MPGV staan drie zaken centraal.
• Verbeteren van inzicht in de technische staat van de gebouwen door registratie van 

onderhoudsuitgaven naar planmatig en correctief onderhoud.
• Keuzes met betrekking tot onderhoud EN gebruik van gemeentelijke accommodaties 

integraal bespreken en maken.
• De teksten voor de MPGV, en dan met name de doorkijk, samen met sociaal domein 

opstellen. 
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1. Inleiding
Met het onderdeel Vastgoed van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties en Vastgoed 
(MPGV 2020 - 2021) geven we inzicht in de samenstelling en de uitgaven en inkomsten van 
de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Ook wordt er een doorkijk gegeven in de verwachte 
ontwikkelingen voor 2021 en verder. 

In het MPGV 2020 - 2021, onderdeel Vastgoed, wordt voor de vastgoedobjecten ingegaan op de 
volgende zaken: 

• Wat heeft het gemeentelijk vastgoed gekost en opgebracht?
• Wat willen we bereiken met de verschillende (groepen) vastgoedobjecten en hoe 

zijn de gestelde doelen met betrekking tot het gemeentelijk vastgoed afgestemd op 
de gemeentelijke beleidsdoelstellingen en maatschappelijke-, lokale- en regionale 
ontwikkelingen?

• Wat gaan we daarvoor doen?
• Wat zijn de uitgaven en inkomsten?
• Welke risico’s lopen we?
• Hoe kunnen we de risico’s beperken?

Het MPGV 2020 - 2021 legt daarmee voor de vastgoedobjecten de verbinding tussen de 
beleidsdoelstellingen, maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de markt.

1.1 Status van het MPGV 2020 - 2021
Met	het	MPGV	2020	–	2021	wordt	de	raad	inzicht	gegeven	in	de	uitgaven	en	inkomsten	betreffende	
gemeentelijk vastgoed. De raad kan daardoor invulling geven aan de controlerende taak. In het 
MPGV 2020 - 2021 worden ontwikkelingen, kansen en risico’s beschreven. Er wordt een doorkijk 
gegeven in de beoogde ontwikkelingen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Wanneer de 
ontwikkelingen daadwerkelijk aanleiding zijn voor bestuurlijk handelen, worden deze afzonderlijk 
ter besluitvorming aan college en / of raad voorgelegd. 

Het MPGV 2020 - 2021 geeft een totaalbeeld van de grondexploitaties en vastgoed met informatie 
over de belangrijkste ontwikkelingen. Het doel is om op overzichtelijke wijze inzicht te geven 
in het totaal aan gemeentelijk bezittingen. Er wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen 
in de grondexploitatie op portefeuilleniveau, vastgoedportefeuille op objectniveau maar ook 
op	 projectniveau.	 Daarbij	 wordt	 eveneens	 ingegaan	 op	 financiële	 gevolgen	 van	 tussentijdse	
herzieningen en ontwikkelingen. 

Voor de grondexploitaties is de rapportage onderdeel van de P&C-cyclus. Vanaf 2019 is aan 
de rapportage de ontwikkelingen rondom de vastgoedportefeuille toegevoegd. Aanleiding is de 
wens van de raad voor een totaalbeeld van de gemeentelijke bezittingen. De toevoeging van de 
vastgoedrapportage aan de MPGV 2020 - 2021 is als groeimodel gestart. De rapportage van de 
vastgoedportefeuille staat nog aan het begin van het groeimodel. Om een goede doorontwikkeling 
mogelijk te maken moeten registratie van uitgaven en inkomsten, en bijbehorende werkprocessen 
verder ontwikkeld worden. In 2020 is verder gewerkt aan een optimalisatie van de registratie van 
inkomsten	en	uitgaven	betreffende	de	vastgoedportefeuille.	Er	zijn	aanpassingen	doorgevoerd	
in de administratieve registratie van uitgaven en inkomsten waardoor een vergelijking met 
cijfers gepresenteerd over 2019 niet het inzicht geeft op basis waarvan conclusies kunnen 
worden getrokken. Voor 2021 zijn alle budgetten opnieuw bekeken en vastgesteld, ook de 
vastgoedbudgetten. In 2021 is ook het nieuw meerjarig onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed 
en bezittingen 2021 – 2025 ingegaan. De administratie is opnieuw ingericht waardoor uitgaven 
op meer transparante wijze en aansluitend bij de gemeentelijke gegevens worden geregistreerd. 
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1.2 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 van het vastgoedonderdeel van de MPGV 2020 – 2021 worden de uitgangspunten 
beschreven op basis waarvan de verdere rapportage is opgesteld. 
In de hoofdstukken 3 tot en met 6 wordt ingegaan op de verschillende vastgoedobjecten en 
vastgoedobject groepen. 
In hoofdstuk 7 worden een aantal cijferoverzichten gepresenteerd. 

Afbeelding: Sint Rumolduskapel 
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2. Uitgangspunten vastgoed  
2.1 Objectgroepen en solitaire objecten
De vastgoedportefeuille van de gemeente Weert is divers. Deze diversiteit resulteert in een 
onderhoudsaanpak op maat met bijbehorende onderhoudsuitgaven. Beleidsvorming is voor de 
diverse objecten verschillend. Er zijn objecten waarbij de maatschappelijke belangen zwaarder 
wegen of waar de gemeente een verplichting heeft in het aanbod. 
Met de diversiteit wordt rekening gehouden bij het opstellen van deze rapportage. 

Gelijksoortig gebruik
Voor sommige vastgoedobjecten is er sprake van gelijksoortig gebruik. Denk hierbij aan de 
binnensportaccommodaties, de buitensportaccommodaties, de buurthuizen maar ook de 
woningen. In de MPGV 2020 – 2021 is er voor gekozen om de objecten met gelijksoortig gebruik 
middels vergelijkende cijfers te presenteren. 

Unieke objecten
Binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille zijn er ook objecten niet gelijksoortig in gebruik 
maar wel gelijksoortig vanuit maatschappelijk oogpunt. De objecten worden geclusterd 
gerapporteerd, maar vergelijking van cijfers is niet mogelijk.  

Kapellen, molens en monumenten
In de gemeentelijke vastgoedportefeuille zijn ook kapellen en molens opgenomen. Vanwege 
de monumentale status van deze objecten is onderhoud gebonden aan wet- en regelgeving. 
Er zijn andere motieven en subsidies beschikbaar ten behoeve van het onderhoud en de 
instandhouding van deze objecten. Hierdoor kan een vertekend beeld ontstaan bij de presentatie 
van vergelijkende cijfers. 

2.2 Realisatie en meerjarig onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed 
Voor deze rapportage wordt inzicht gegeven in de uitgaven en inkomsten voor de verschillende 
vastgoedobjecten over 2020. De doorkijk wordt gebaseerd op de begroting zoals deze voor 2021 
is vastgesteld.

Realisatie 2020
Deze	 rapportage	 geeft	 inzicht	 in	 de	 gerealiseerde	 inkomsten	 en	 uitgaven	 betreffende	 de	
verschillende vastgoedobjecten. Dat betekent nadrukkelijk niet dat deze rapportage een 
verantwoording is van de volledige vastgoedbudgetten. Hiervoor wordt verwezen naar de 
jaarrekening. In 2020 is de registratie van inkomsten en uitgaven op objectniveau wel verbeterd. 
De omvang van de overige vastgoedinkomsten en –uitgaven is als gevolg daarvan afgenomen. 

Meerjarig onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed 
Bij de vaststelling van het meerjarig onderhoudsplan 2016 – 2020 is voornamelijk ingezet op 
planmatig onderhoud waarbij het onderhoudsniveau van NEN2767 van 2 terug is gezet naar 3. 
Insteek is sober maar doelmatig onderhoud voor de hele vastgoedportefeuille. 
Gedurende de looptijd van het meerjarig onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed 2016 – 2020 is 
de	informatiebehoefte	betreffende	de	uitgaven	voor	de	vastgoedportefeuille	in	zijn	geheel	en	de	
onderhoudsuitgaven in het bijzonder veranderd. Er is meer inzicht gewenst in het verloop van de 
onderhoudsuitgaven en meer transparantie over de keuzes die op dit gebied gemaakt worden. 
Deze gewijzigde informatiebehoefte is aanleiding geweest voor een andere opzet en werkwijze 
betreffende	 de	 uitgaven	 voor	 vastgoed	 waarin	 het	 meerjarig	 onderhoudsplan	 gemeentelijk	
vastgoed en bezittingen 2021 – 2025 een belangrijk aandeel heeft. 
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2.3 Onderscheid in uitgaven

Om	 inzicht	 te	 krijgen	 in	 de	 uitgaven	 betreffende	 vastgoedobjecten	 wordt	 onderscheid	
gemaakt in verschillende soorten uitgaven. In deze MPGV 2020 – 2021 is er voor gekozen om 
onderscheid te maken in vijf uitgavengroepen. Te weten eigenaarslasten, eigenaarsonderhoud, 
gebruikersonderhoud, exploitatiekosten en overige uitgaven. Voor de onderverdeling wordt in 
de basis aangesloten bij de richtlijnen afgegeven door de vereniging ROZ (Raad Onroerende 
Zaken). Onderstaand wordt een toelichting gegeven op welke uitgaven in welke groep worden 
verantwoord in deze MPGV 2020 - 2021.

Eigenaarslasten
Onder	de	eigenaarslasten	wordt	verstaan	de	financieringsuitgaven	(aflossing	/	afschrijving	en	
rente), de opstalverzekering, de Onroerend Zaken Belasting eigenaarsdeel, eigenaarsbelastingen 
en	heffingen.	Deze	uitgaven	kunnen	in	de	huurprijs	worden	doorbelast	aan	de	huurder	/	gebruiker.	
Binnen onze gemeente wordt de rentecomponent bepaald middels een omslagmethode waardoor 
deze jaarlijks wijzigt. Het bepalen van een kostprijsdekkende huur wordt hierdoor bemoeilijkt. 

Eigenaarsonderhoud
Hierbij gaat het om onderhoud dat ten laste van de eigenaar komt. Wanneer de demarcatie 
volgens ROZ-richtlijnen wordt toegepast dan gaat het bij eigenaarsonderhoud voornamelijk om 
onderhoud aan de buitenkant van het gebouw.
Voor sommige objecten in de gemeentelijke vastgoedportefeuille zijn afwijkende afspraken 
gemaakt. Voor andere objecten zijn we als gemeente niet alleen eigenaar maar ook gebruiker. 

Gebruikersonderhoud
Het gaat hier om (schoonmaak)onderhoud en schilderwerk aan de binnenkant van het gebouw, 
volgens ROZ-modellen voor rekening van de gebruiker of huurder. Ook het regulier onderhoud 
en reparatie van de installaties is voor rekening van de gebruiker of huurder. 

Het gebruikersonderhoud komt vanaf 2021 te vervallen. Registratie van het gebruikersonderhoud 
voor rekening van de gemeente vindt dan plaats via de MJOP. In de registratie van 2020 is hierop 
al voorgesorteerd waardoor de vergelijking met 2019 lastig is. 

Exploitatiekosten
Bij exploitatiekosten gaat het om de uitgaven die het gevolg zijn van gebruik van de accommodatie. 
Naast het gebruikersonderhoud gaat het hier voornamelijk om de uitgaven van energieverbruik. 
Maar ook de Onroerend Zaken Belasting gebruikersdeel en verzekering van de inboedel en 
aansprakelijkheid zijn onderdeel van de exploitatiekosten. Deze kosten blijven ook in de nieuwe 
systematiek als exploitatiekosten verantwoord. De schoonmaakkosten worden onder deze kosten 
verantwoord. 

Overige uitgaven
Bij de overige uitgaven gaat het veelal om incidentele uitgaven zoals taxatie, begeleiding bij 
verkoop, technische analyse voor duurzaamheid et cetera. 
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Onderscheid kosten vanaf 2021
In 2021 is gestart met een andere boekhoudkundige verwerking van de onderhoudskosten. 
Het onderscheid tussen eigenaarsonderhoud en gebruiksonderhoud is voor analyses van de 
gemeentelijke vastgoedportefeuille minder interessant. Een analyse op het gepland onderhoud 
en het correctief onderhoud biedt meer basis voor het nemen van beslissingen. Door het correctief 
onderhoud op te nemen in de MJOP heeft een goede registratie geen invloed op het resultaat. De 
kosten worden immers verrekend met de onderhoudsreserve. 

Onderhoudskosten worden vanaf 2021 vastgelegd op:
• Planmatig onderhoud dak
• Planmatig onderhoud gevel
• Planmatig onderhoud installaties
• Planmatig onderhoud overig binnen
• Planmatig onderhoud overig buiten
• Correctief onderhoud dak
• Correctief onderhoud gevel
• Correctief onderhoud installaties
• Correctief onderhoud overig binnen
• Correctief onderhoud overig buiten

2.4 Belasting op toegevoegde waarde (BTW)
De diversiteit van de gemeentelijke vastgoedportefeuille heeft ook verschil in BTW-beleid 
per object(groep) tot gevolg. Voor de bepaling of op een object BTW van toepassing is wordt 
gekeken naar het gebruik van het object. Afhankelijk hiervan wordt bepaald of de BTW een 
kostprijsverhogend element is of niet. 

Afbeelding: Gemeentehuis 
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3. Buurthuizen en multifunctionele 
accommodaties
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het cluster Buurthuizen en Multifunctionele Accommodaties 
(MFA’s). De Buurthuizen en MFA’s zijn onderdeel van de voorzieningenstructuur van de gemeente 
Weert. 

3.1 De objecten
Onderstaand een opsomming van de objecten die in dit cluster zijn meegenomen.

Gebruik Naam Adres Objectnummer

Buurthuis Buurtcentrum Moesel Christinelaan 25 2

Kwintet Ehrenstein 10 1

Buurthuis Groenewoud Kesselstraat 28 3

De Stegel Nassaulaan 5 5

Buurthuis Fatima Nieuwstraat 11 6

Gemeenschapscentrum 
De Zaal

Mariastraat 1 11

MFA MFA Swartbroek Corneel Ittervoorterweg 101A 12

MFA Tungelroy Kimpeveld St. Barbaraplein 2 13

MFA Keent Keenterhart St. Jozefskekrplein 3 7
Tabel 3.1 Locaties van de verschillende objecten
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3.1.1 Buurthuizen
Algemeen
Binnen de gemeente Weert zijn keuzes gemaakt op basis waarvan de voorzieningenstructuur 
de huidige vorm heeft gekregen. Deze keuzes zijn vastgelegd in voorzieningenplannen. In deze  
voorzieningenplannen is ingezet op een gelijk aanbod aan goed bereikbare en laagdrempelige 
gemeenschapsvoorzieningen voor iedere inwoner van de gemeente Weert. 

Hierbij is de insteek dat de buurthuizen primair bedoeld zijn voor het faciliteren van wijkgebonden 
activiteiten. De exploitatie van de buurthuizen behoort niet tot de kernactiviteiten van de 
gemeente en wordt verzorgd door stichtingen die hiervoor een standaard ondersteunende 
subsidie ontvangen. Deze subsidie is primair bedoeld om een betaalde beheerder in te kunnen 
zetten maar is niet als zodanig “geoormerkt” waardoor de stichting vrij is deze subsidie in te 
zetten ten behoeve van de exploitatie of activiteiten.

Buurtcentrum Moesel en De Stegel
De raad heeft een bestuursopdracht vastgesteld waarin opdracht wordt gegeven één centrale 
toekomstbestendige maatschappelijke voorziening voor Weert-Zuid te realiseren in het centrum 
van Moesel. Voor Weert-Zuid (Keent en Moesel) is een gebiedsvisie uitgewerkt. Gedurende het 
besluitvormingsproces is er voor gekozen deze opdracht onderdeel uit te laten maken van de 
totale gebiedsvisie. Bij het vaststellen van de gebiedsvisie is besloten dat de locatie voor een 
nieuwe toekomstbestendige maatschappelijke voorziening gesitueerd wordt op het terrein van 
het huidige Microhalcomplex. Er is gekozen voor een combinatie met woningbouw. 

Dit betekent dat het huidige Microhalcomplex, waar De Stegel onderdeel van uitmaakt, 
gesloopt zal worden. Buurtcentrum Moesel zal als tijdelijke huisvesting voor de verschillende 
verenigingsactiviteiten en buurtactiviteiten worden ingezet. 

Punt Welzijn beheert het buurtcentrum maar heeft aangegeven het beheer zo snel als mogelijk 
te willen overdragen aan een andere partij of de gemeente. De harmonie Sint Joseph Weert-
Zuid heeft aangegeven interesse te hebben in de exploitatie van het buurtcentrum, mits risico’s 
voldoende kunnen worden afgedekt. Momenteel zijn er gesprekken gaande tussen de harmonie 
en de gemeente over de invulling van het beheer van het buurtcentrum. 
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Buurthuis ‘t Kwintet
In 2019 is ’t Kwintet gehuisvest in de leegstand van de ODA school. De verhuizing heeft een 
aantal initiële kosten met zich meegebracht waarvoor de gemeente verantwoordelijk was. 
Op dit moment staat de exploitatie van ’t Kwintet onder druk. Waar andere buurthuizen nog 
voldoende reserve hadden om met de landelijke regeling voor vaste lasten te betalen, kan 
’t Kwintet niet aan haar huurverplichtingen aan de gemeente voldoen. Momenteel vinden 
gesprekken plaats voor een oplossing. De ontwikkelingen rondom een nieuwe basisschool met 
daarin ruimte voor een maatschappelijke voorziening gaan onverminderd door. 

Buurthuis Groenewoud
Voor de gemeentelijke vastgoedobjecten wordt voor de verduurzaming van de gebouwen 
aangesloten bij  natuurlijke onderhoudsmomenten. Het dak van het buurthuis Groenewoud is 
aan vervanging toe. Dit is een natuurlijk onderhoudsmoment om de isolatie van het bestaande 
dak op te waarderen naar een aargasvrij-proof isolatienorm. 
Het huidige stichtingsbestuur, verantwoordelijke voor de exploitatie van het buurthuis, heeft bij 
de gemeente aangegeven te kampen met een gebrek aan vrijwilligers voor zowel bestuur- als 
beheertaken. Het huidige aantal vrijwilligers neemt in aantal af en in leeftijd toe. De activiteiten 
van het buurthuis zijn niet primair wijkgebonden en er is sprake van een volgtijdelijke leegstand. 

3.1.2 Multifunctionele Accommodaties
MFA Swartbroek
Het gebouw waarin MFA Swartbroek gehuisvest is, heeft meerdere eigenaren. Er is sprake van 
een Vereniging van Eigenaren waarvan de gemeente Weert lid is voor het appartementsrecht in 
eigendom van de gemeente.
Naast het appartementsrecht van de gemeenschapsvoorziening en de school is de gemeente 
ook eigenaar van een schoolwoning in het complex. Dat betreft een klaslokaal dat zodanig 
gerealiseerd is dat dit kan worden omgebouwd tot appartement. 
De schoolwoning staat op de balans geregistreerd onder zogenaamd “verspreid bezit” en kent 
een boekwaarde van € 94.455,24. 

MFA Keenterhart
Deze MFA ligt centraal in de wijk Keent, onderdeel van de gebiedsontwikkeling Weert-Zuid (Keent 
– Moesel). Het beheer en de exploitatie van MFA Keenterhart is uitbesteed aan Punt Welzijn. MFA 
Keenterhart wordt intensief gebruikt. Het gebouw is in 2009 in gebruik genomen en in prima 
staat van onderhoud. 
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3.2 Wat heeft het ons gekost en opgebracht

In deze paragraaf wordt een schematische weergave van de uitgaven en inkomsten gegeven en 
een	vergelijkende	grafiek.	

3.2.1 Overzicht uitgaven en balanspositie
Eigenaars- 
lasten per 
m2 BVO 
2020

Eigenaars- 
onderhoud 
per m2 BVO 
2020

Gebruikers- 
onderhoud 
per m2 BVO 
2020

Exploitatie- 
kosten  
per m2 BVO 
2020

Overige 
kosten  
per m2 BVO 
2020

Huur op-
brengst 
per m2 
BVO 2020

 Buurtcentrum Moesel € 100,94 € 8,70 € 2,82 € 0,00 € 0,00 € 75,47
 t Kwintet € 43,03 € 4,82 € 2,20 € 0,00 € 0,00 € 48,85
 Buurthuis Groene-
woud € 13,42 € 13,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10,08
 De Stegel € 9,24 € 20,56 € 2,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00
 Buurthuis Fatima € 17,50 € 25,33 € 1,28 € 0,00 € 0,00 € 3,71

 Wijkcentrum De Zaal 

 MFA Swartbroek 
“Corneel” € 30,73 € 8,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6,92
 MFA Tungelroy 
“Kimpeveld” € 59,70 € 9,67 € 0,30 € 0,00 € 0,00 € 11,40
 MFA Keent “Keenter-
hart” € 49,24 € 0,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14,34

Tabel 3.2: financieel overzicht van de objecten
 

Boekwaarde 
2019

Boekwaarde 
2020

 Buurtcentrum Moesel € 68.494 € 63.364
 t Kwintet € 27.229 € 0
 Buurthuis Groenewoud € 37.715 € 32.942
 De Stegel € 1 € 0
 Buurthuis Fatima € 61.475 € 50.213
 Wijkcentrum De Zaal € 1 € 0
 MFA Swartbroek “Corneel” € 1.053.935 € 1.023.871
 MFA Tungelroy “Kimpeveld” € 711.333 € 689.580
 MFA Keent “Keenterhart” € 1.377.653 € 1.322.172

Tabel 3.3: boekwaarde van de objecten
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3.2.2 Grafische weergave

Grafiek 3.1 Kostenverloop Buurthuizen en MFA’s

Grafiek 3.2 Opbrengstenverloop Buurthuizen en MFA’s

Grafiek 3.3 Verloop boekwaarde Buurthuizen en MFA’s
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3.2.3 Toelichting op de cijfers
Buurtcentrum Moesel 
Tijdens het proces om te komen tot een goede locatie voor de maatschappelijke voorziening 
Weert-Zuid in Moesel werd al snel duidelijk dat het draagvlak voor de locatie van het huidige 
buurtcentrum niet groot is. Voor de resterende opties is tijdelijke huisvesting van de activiteiten 
gedurende de (ver) nieuwbouw van de maatschappelijke voorziening noodzakelijk. Voor de 
tijdelijke huisvesting van de maatschappelijke activiteiten is het buurtcentrum Moesel steeds in 
beeld geweest. Op basis hiervan zijn in 2020 uitgestelde onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd 
ten behoeve van een verlenging van de levensduur met minimaal vijf jaar.

De doorbelasting van de energiekosten over 2016 tot en met 2018 zijn meegenomen in de 
inkomsten 2020. Inmiddels is besloten dat deze kosten niet meer geïnd zullen worden. De 
creditering wordt in de jaarrekening 2021 verwerkt. 

’t Kwintet 
De inkomsten van ’t Kwintet vertonen een vertekend beeld. De ruimte van ’t Kwintet wordt door de 
gemeente gehuurd. De huur is inclusief energielasten en klein onderhoud. Deze gebruikskosten 
worden in de huur doorberekend aan de stichting.  

3.3 Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat doen
Wat we willen bereiken
De samenleving verandert. Kenmerkend voor deze verandering is de toenemende mate van 
individualisering. Vereenzaming wordt een steeds groter zorgpunt. Verenigingen en stichtingen 
hebben moeite om het bestaande vrijwilligersbestand op peil te houden. Deze combinatie van 
trends en ontwikkelingen heeft tot gevolg dat de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen 
in aard en omvang verandert. De behoefte aan laagdrempelige ontmoetingsplekken neemt 
toe en het verenigingsleven wordt meer als een vrijetijdsbesteding gezien en minder als een 
maatschappelijke taak om actief aan bij te dragen. 

De faciliteiten van de buurthuizen sluiten in functionaliteit steeds minder aan bij de behoefte. Het 
gebruik van de buurthuizen neemt af. De horeca omzet, de grootste bron van inkomsten voor de 
buurthuizen, blijft enigszins stabiel maar groeit onvoldoende mee met de stijgende kosten. De 
exploitatie van de buurthuizen staat onder druk als gevolg van een dalend gebruik.
Het behoud van het sociaal weefsel, de maatschappelijke functie van de accommodatie, staat 
voorop. Dit willen we bereiken door het herhuisvesten van activiteiten binnen bestaande 
voorzieningen. 

Hoe we dat willen bereiken
De	 accommodaties	 moeten	 optimaal	 en	 efficiënt	 worden	 gebruikt.	 Voor	 de	 huisvesting	 van	
activiteiten wordt gekeken naar de aard van de activiteit en de bijbehorende faciliteiten. In 
dit proces wordt niet alleen naar de eigen accommodaties gekeken. Ook accommodaties in 
eigendom van zorgorganisaties, verenigingen en zelfs ondernemers worden hierin meegenomen.
Bij voorkeur wordt situationeel bekeken waar er zich een natuurlijk moment voordoet om 
herhuisvesting van activiteiten te bespreken met de betrokkenen en belanghebbenden. Een 
natuurlijk moment kan zijn een gepland groot onderhoud aan een accommodatie, een aanhoudend 
exploitatietekort, een signaal van een bestuur over een structureel tekort aan vrijwilligers, 
(gebieds)ontwikkelingen in de directe omgeving van een accommodatie, verduurzaming 
enzovoorts. 

Behoud van het sociaal weefsel staat hierbij steeds voorop. De verenigingen blijven gefaciliteerd 
in de uitvoering van hun activiteiten. 
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Risico’s waarmee we rekening houden 
Vrijwilligers spannen zich vaak al jaren in voor “hun” buurthuis. Bij het in gesprek gaan over een 
mogelijke herhuisvesting moet hiermee rekening worden gehouden. De vrijwilligers moeten zich 
serieus genomen voelen. De buurthuizen hebben een maatschappelijke functie. En deze functie 
staat niet ter discussie. 

Afbeelding: Buurthuis Fatima
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4. Sport
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de sportaccommodaties binnen de gemeente Weert. Er wordt 
onderscheid gemaakt in binnensportaccommodaties en buitensportaccommodaties inclusief 
kleedkamers.
Het onderhoud van de grasvelden, kunstvelden en de omliggende terreinen wordt door Openbaar 
Gebied verzorgd. Het onderhoud van de kleedaccommodaties en de binnensportaccommodaties 
wordt door Vastgoed verzorgd. De budgetten worden allemaal in de budgetten van vastgoed 
verantwoord. 
Het huidige sportaccommodatiebeleid wordt geactualiseerd voor de periode 2021 – 2030. In 
september 2020 zijn hiervoor de voorlopige keuzes en onderzoeksvragen vastgesteld. Het huidige 
gebruik, de leerlingprognoses en het daaraan gekoppelde gebruik van de sportaccommodaties 
door het onderwijs, de lesprogramma’s en de onderhoudsstaat van de accommodaties worden 
integraal meegenomen in het beleid. 

4.1 De objecten
Onderstaand een opsomming van de objecten die in dit cluster zijn meegenomen.

Gebruik Naam Adres

 Binnen  Sporthal (en gymzaal) Aan de Bron  Maaslandlaan 3 

 Sporthal Sint Theunis  Parklaan 1B 

 Sporthal Boshoven  Vrakkerveld 2 

 Sporthal en sportzaal Grenslibel  Burgemeester Smeijersweg 4 

 Sporthal Op den Das  Bocholterweg 89 

 Sporthal Moesel (Microhal)  Nassaulaan 5 

 Gymzaal Molenveld  Regulierenstraat 3 

 Turnhal De Kazerne  Kazernelaan 

 Gymzaal Markeent  Sint Jozefslaan 102 

 Sporthal KEC  Beatrixlaan 

 Buiten  Sportpark Sint Theunis  Parklaan 

 Sportpark De Moeësdiêk  Kaaskampweg 

 Sportpark De Steinakker  Burgemeester Smeijersweg 

 Sportpark Molenzicht  Eutropiastraat 

 Sportpark De Graswinkel  Fuutstraat 

 Sportpark Ut Veldje  Kemperveldweg 

 Sportpark Sint Louis  Limburglaan 

 Sportpark Laarderveld  Molenakkerdreef 

 Sportpark Boshoven  Vrakkerveld  

 Sportpark Op den Das  Bocholterweg 

Overzicht 4.1: Lijst binnen- en buitensportaccommodaties
 
Nieuw in de vastgoedportefeuille is sporthal KEC aan de Beatrixlaan. Deze sporthal is ter 
vervanging van de Microhal gerealiseerd en in september 2020 in gebruik genomen.  



77Deel 2 - Meerjaren Perspectief Vastgoed 2020-2021



78Deel 2 - Meerjaren Perspectief Vastgoed 2020-2021

4.1.1 Binnensportaccommodaties
Algemeen
De sporthallen zijn voor wat betreft het buitenonderhoud opgenomen in het meerjarig 
onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed. Voor het onderhoud aan de vloeren, de sportmaterialen 
en het gebruikersonderhoud is een aparte begroting opgesteld. Deze begroting is wel opgenomen 
in de budgetten van vastgoed. Vanaf 2021 zijn deze onderdelen integraal opgenomen in het 
meerjarig onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed en bezittingen 2021 - 2025. 
Onderstaand	wordt	ingegaan	op	de	sportaccommodaties	waar	specifieke	ontwikkelingen	zijn.

Sporthal Boshoven
Het sportpark Boshoven staat op de planning voor een volledige opwaardering. Het project 
heeft als werktitel “Open Club Boshoven”. De sporthal staat wel in het gebied maar maakt geen 
onderdeel uit van het project. 

De hoofdgebruiker van de sporthal is basketbalvereniging BAL. 
De sporthal is verouderd en behoud van een sporthal op sportpark Boshoven is een van de 
(voorlopige) keuzes binnen de actualisatie van het sportaccommodatiebeleid. Er is een onderzoek 
gestart naar de wijze van vernieuwing en de kosten. Te maken keuzes zijn o.a. renovatie of 
nieuwbouw in relatie tot de omvang (huidige capaciteit handhaven of uitbreiden).

Sportzaal Moesel, Microhal
In 2020 is de nieuwe sportaccommodatie aan de Beatrixlaan, als onderdeel van het KEC (Kennis- 
en Expertisecentrum), in gebruik genomen. De gebruikers van de Microhal zijn ingeroosterd in 
de nieuwe sportvoorziening en daarmee is de Microhal buiten gebruik gesteld. 
De locatie waarop het Microhalcomplex (waarvan de Microhal deel uitmaakt) gesitueerd is 
wordt meegenomen in de gebiedsvisie Weert-Zuid. In deze gebiedsvisie is op deze locatie 
de nieuwe maatschappelijke voorziening gecombineerd met woningbouw geprojecteerd. Het 
Microhalcomplex wordt gesloopt om plaats te maken voor deze nieuwbouw. 

Gymzaal Molenveld
Deze gymzaal is verouderd en nadert het einde van de levensduur die voor gebouwen 
gehanteerd wordt. In de aanloop naar het vaststellen van een nieuwe sportaccommodatiebeleid 
is voor deze gymzaal voorgesorteerd op buiten gebruik stellen. Nieuwe gebruiksaanvragen 
worden doorverwezen naar andere gemeentelijke sportaccommodaties. Het herschikken 
in andere sportvoorzieningen van het huidige gebruik wordt meegenomen in het nieuwe  
sportaccommodatiebeleid.

Turnhal (De Kazerne), gymzaal Markeent en sportzaal KEC
Deze sportvoorzieningen vormen een uitzondering binnen de gemeentelijke portefeuille 
sportaccommodaties. De accommodaties zijn geen eigendom van de gemeente. De gemeente is 
wel	verantwoordelijk	voor	de	instandhouding	van	de	specifieke	sportvoorzieningen	(sportvloeren	
en scheidingswanden) en sportmaterialen. 

De huurovereenkomst voor de turnhal eindigt in 2028. De verhuurder is niet verplicht tot 
verlenging	van	het	huurcontract	na	2028.	De	turnhal	is	specifiek	ingericht	voor	turnactiviteiten	
waardoor gebruik voor andere sportdoeleinden niet mogelijk is. De toekomst van de turnhal 
wordt meegenomen in het nieuwe sportaccommodatiebeleid. Hierin wordt uitgewerkt wat het 
beste alternatief is als de huurovereenkomst na 2028 niet wordt verlengd. 

Sporthal Op den Das
Deze hal kent al lange tijd een relatief lage bezetting. Wegens een verdere daling in de 
afgelopen jaren is sluiting van deze hal als richting bepaald voor de verdere uitwerking van 
het accommodatiebeleid. De termijn van sluiting hangt mede samen met het traject voor de 
besluitvorming rondom de toekomstige ontwikkelingen van sporthal Boshoven. 
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Sporthal en sportzaal De Grenslibel
De bezetting van het gezamenlijke complex is de laatste jaren gedaald. Er is sprake van 
overcapaciteit, maar op basis van de beperkte functionaliteit van de sporthal en de onderlinge 
verwevenheid van de sporthal en de sportzaal is sluiting van een van beide accommodaties niet 
mogelijk. Er wordt gestreefd naar een goede aansluiting tussen vraag en aanbod in kwantitatieve 
zin. Omdat op korte termijn geen grote onderhoudswerkzaamheden vereist zijn is er voldoende 
tijd om te komen tot planvorming. 

4.1.2 Buitensportaccommodaties en kleedkamers
De buitensportaccommodaties bestaan voornamelijk uit voetbalvelden. Niet alle voetbalvelden, 
met name de voetbalvelden in de dorpskernen, worden optimaal gebruikt. De meeste verenigingen 
ervaren	organisatorische	en	financiële	knelpunten.	Sommige	verenigingen	hebben	moeite	om	
bepaalde teams samen te stellen. In een aantal gevallen heeft dit geresulteerd in een voorzichtige 
samenwerking tussen verschillende voetbalverenigingen. In de opdracht voor het opstellen van een 
sportaccommodatiebeleid is geld vrijgemaakt om een externe partij in te zetten om te onderzoeken 
op welke wijze er kan worden gekomen tot een gezonde toekomst voor de voetbalsport in Weert 
en	wat	het	effect	hiervan	is	op	de	voetbalaccommodaties.	Doel	is	de	toekomstbestendigheid	van	
het voetbal en een optimaal gebruik van de buitensportaccommodaties. 

In	het	financieel	overzicht	worden	de	uitgaven	van	de	kleedkamers	opgeteld	bij	de	uitgaven	van	
de sportparken. Onderstaand zal alleen kort worden ingegaan op de sportaccommodaties waar 
specifieke	ontwikkelingen	zijn.

Sportpark Boshoven 
Het sportpark Boshoven staat op de planning voor een volledige opwaardering. De accommodaties 
en infrastructuur zijn op leeftijd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. In 2014 
hebben de verenigingen en organisaties op het sportpark het initiatief genomen om te gaan 
samenwerken in een ‘Open Club’ formule om te werken aan een toekomstbestendig en robuust 
sportpark. Een doel is gezamenlijk gebruik maken van accommodaties en faciliteiten.  
Op 4 juli 2019 heeft de gemeenteraad besloten (RAD DJ-652593) om het voorgestelde voorlopig 
ontwerp	Herinrichtingsplan	Sportpark	Boshoven	verder	uit	te	werken	naar	een	definitief	ontwerp.

Sportpark St. Theunis
In 2018 zijn 2 van de 3 hockeyvelden gerenoveerd. Hierbij zijn de velden kwalitatief opgewaardeerd 
(watervelden). Het derde hockeyveld wordt in 2021 of 2022 gerenoveerd op basis van de huidige 
kwaliteit (zandingestrooid kunstgras).

Sportpark St. Louis
Dit sportpark is sterk verouderd. Binnen de uitwerking van het sportaccommodatiebeleid wordt 
onderzocht op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de ambitie uit het programma 
“Weert koerst op Verbinding” om dit sportpark ‘terug te geven aan de wijk’. De belangen van de 
huidige gebruikers worden hierin betrokken.

Overige sportparken
Het onderzoek naar een gezonde toekomst van de voetbalsport leidt mogelijk tot mutaties op de 
voetbalaccommodaties in de komende jaren. Dit wordt uitgewerkt in het sportaccommodatiebeleid.
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4.2 Wat heeft het ons gekost en opgebracht

In deze paragraaf wordt een schematische weergave van de uitgaven gegeven en een 
vergelijkende	grafiek.	

4.2.1 Overzicht uitgaven en balanspositie
Binnensportaccommodaties in eigendom:

Eigenaars- 
lasten 
per m2 
BVO 2020

Eigenaars- 
onderhoud 
per m2 
BVO 2020

Gebruik-
ersonder-
houd per 
m2 BVO 
2020

Exploi- 
tatie 
kosten  
per m2 
BVO 2020

Overige 
kosten  
per m2 
BVO 2020

Totale  
kosten per 
m2 BVO 
2020

Huur 
inkomsten 
per m2 
BVO 2020

Boekwaarde 
2020

Aan de 
Bron € 71,39 € 4,24 € 6,39 € 45,69 € 0,00 € 127,71 € 48,91 € 4.974.647
St. Theunis € 16,32 € 6,56 € 33,40 -€ 1,39 € 0,00 € 54,89 € 26,08 € 70.757
Boshoven € 34,85 € 21,72 € 11,92 € 28,19 € 0,00 € 96,68 € 24,18 € 1.474.867
Grenslibel € 30,64 € 18,24 € 6,23 € 23,50 € 0,00 € 78,61 € 14,67 € 1.051.840
Op den 
Das € 9,08 € 5,98 € 1,51 € 21,99 € 0,00 € 38,56 € 10,97 € 135.617
Microhal € 11,21 € 2,64 € 3,47 € 23,16 € 0,00 € 40,49 € 4,00 € 161.288
Molenveld € 14,42 € 11,78 € 3,64 € 35,95 € 0,00 € 65,78 € 18,64 € 50.059

Tabel 4.1 Financieel overzicht binnensportaccommodaties

Huur van de binnensportaccommodaties in eigendom betreft de inkomsten uit verhuur aan 
verenigingen en een doorbelasting vanuit onderwijs.

Binnensportaccommodaties gehuurd:

Eige- 
naars- 
lasten 
2020

Eige- 
naars 
onder- 
houd  
2020

Gebruik- 
ers- 
onder 
houd 
2020

Ex-  
ploitatie 
kosten 
2020

Overige 
kosten 
2020

Betaal-
de huur 
2020

Totale 
kosten 
2020

Huur- 
inkom-
sten 
2020

 Turnhal  
(De Kazerne) € 140 € 151 € 15.134 € 24.873 € 0 € 61.926 € 102.224 € 30.034
 Markeent € 8.965 € 0 € 352 € 24.269 € 0 € 54.921 € 88.508 € 15.716
 KEC € 23.910 € 0 € 1.519 € 0 € 0 € 11.750 € 37.179 € 5.100

Tabel 4.2 Financieel overzicht gehuurde binnensportaccommodaties

Huur van de gehuurde binnensportaccommodaties betreft de inkomsten uit verhuur aan 
verenigingen en een doorbelasting vanuit onderwijs.
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Buitensportaccommodaties:

Eigenaars- 
lasten 
2020

Eigenaars- 
onderhoud 
2020

Gebruik-
ersonder 
houd 2020

Ex-  
ploitatie- 
kosten 
2020

Overige 
kosten 
2020

Totale  
kosten 
2020

Huur 
inkomsten 
2020

Boekwaarde 
2020

St. Theunis € 206.017 € 15.278 € 7.391 € 970 € 0 € 229.656 € 95.543 € 2.929.347

De Moeësdiêk € 125.949 € 3.959 € 33.550 € 26.756 € 0 € 190.214 € 2.019.299
De Steinakker € 6.474 € 530 € 68.867 € 0 € 0 € 75.871 € 13.750 € 194.777
Molenzicht € 1.810 € 0 € 19.063 € 0 € 0 € 20.872 € 5.806 € 92.232
De Graswinkel € 74.745 € 0 € 22.211 € 2.051 € 0 € 99.008 € 18.817 € 1.334.228
Ut Veldje € 2.339 € 0 € 24.518 € 0 € 0 € 26.857 € 4.411 € 56.603
St. Louis € 7.537 € 0 € 23.570 € 1.387 € 0 € 32.494 € 2.300 € 39.941
Laarderveld € 67.593 € 0 € 39.576 € 0 € 0 € 107.169 € 19.900 € 1.023.092
Boshoven € 15.351 € 0 € 89.877 € 0 € 0 € 105.228 € 16.033 € 526.993
Op den Das € 9.751 € 4.548 € 59.550 € 0 € 0 € 73.849 € 6.554 € 111.740

Tabel 4.3 Financieel overzicht buitensportaccommodaties

Huur betreft de inkomsten uit verhuur aan verenigingen. Onderwijs maakt op dit moment nog 
weinig gebruik van de buitensportaccommodaties. Mogelijk dat hierin verandering komt vanwege 
nieuwe inzichten in het bewegingsonderwijs in relatie tot jongeren en een gezonde levensstijl. 
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4.2.2 Grafische weergave
In	de	grafische	weergave	wordt	de	ontwikkeling	in	kosten	2019	en	2020	weergegeven.	

4.2.3 Toelichting op de cijfers
Voor de verhuur van de sportaccommodaties aan verenigingen zijn maatschappelijke tarieven 
bepaald. Deze maatschappelijke tarieven zijn niet gericht op dekking van de kosten. Er is sprake 
van een gesubsidieerd tarief.

In	2020	zijn	kosten	meer	gespecificeerd	geregistreerd.	In	2021	is	een	laatste	verfijning	op	dit	
gebied	doorgevoerd.	Door	deze	meer	verfijnde	registratie	is	een	vergelijk	tussen	kostensoorten	
onderling	moeilijk.	In	deze	rapportage	 is	om	die	reden	de	grafische	weergave	beperkt	tot	de	
totale kosten. 

Grafiek 4.1 Kosten binnensportaccommodaties Grafiek 4.2 Inkomsten binnensportaccommodaties

Grafiek 4.3 Kosten binnensport gehuurd 

Grafiek 4.4 Inkomsten binnensport gehuurd

Grafiek 4.5 Kostenbuitensportaccommodaties  Grafiek 4.6 Inkomsten buitensportaccommodaties



83Deel 2 - Meerjaren Perspectief Vastgoed 2020-2021

De onderwijsinstellingen hebben onverminderd bekostiging gekregen ten behoeve van het 
bewegingsonderwijs. De afspraak is dat deze bekostiging één op één wordt doorgezet naar de 
gemeente voor het beschikbaar stellen van sportaccommodaties voor het bewegingsonderwijs. 
De sportaccommodaties met een intensief gebruik voor onderwijs hebben hierdoor minder 
inkomstenderving. 

De sluiting van de sportaccommodaties door de coronamaatregelen heeft gevolgen voor de 
inkomsten	van	de	sportaccommodaties.	De	gevolgen	zijn	nog	niet	volledig	verwerkt	in	de	financiële	
overzichten waardoor er sprake is van een vertekend beeld. Voor de inkomstenderving als gevolg 
van het wegvallen van verenigingsgebruik is een landelijke regeling uitgeschreven. Deze regeling 
is in twee termijnen, de eerste sluiting en de tweede sluiting, uitgezet. De tegemoetkoming uit 
de eerste regeling is verwerkt in de exploitatie. De tegemoetkoming uit de tweede regeling is pas 
in	maart	2021	aangevraagd	en	derhalve	nog	niet	in	de	financiële	overzichten	verwerkt.	

In 2020 zijn er ook maanden geweest dat er onder strikte voorwaarden beperkt sportbeoefening 
mogelijk	was.	Binnen	de	gemeente	Weert	 is	er	voor	gekozen	om	uit	praktische	en	efficiëntie	
overwegingen niet alle sportaccommodaties voor dit beperkt gebruik open te stellen. 
Samen met verenigingen zijn gebruiksroosters opgesteld. De keuze om een beperkt aantal 
sportaccommodaties in gebruik te houden heeft gevolgen voor de verdeling van de inkomsten. 

Binnensport eigendom
Het dalende kostenverloop van de binnensportaccommodaties is voornamelijk het gevolg van 
een lager energieverbruik omdat de accommodaties in 2020 langere tijd niet gebruikt zijn. Voor 
de schoonmaak is gekozen om deze wel door te laten gaan. Achterstallig schoonmaakonderhoud 
is in de perioden dat de sportaccommodaties niet gebruikt werden ingehaald. In het belang van 
het personeel van de schoonmaakorganisatie is er voor gekozen de schoonmaakwerkzaamheden 
wel doorgang te laten vinden. De doorlopende schoonmaakkosten zijn verantwoord in de 
vastgoedexploitatie maar niet toegerekend aan de verschillende sportaccommodaties. Door deze 
registratie zijn de kosten opgenomen in het totaal overzicht gemeentelijke coronakosten.

Binnensport huur
Het KEC is in september 2020 in gebruik genomen. 
De daling van kosten van Markeent zijn het gevolg van de afrekening aan servicekosten over 
2018	en	2019	die	in	de	jaarrekening	2019	verwerkt	zijn.	Vanaf	2020	zijn	de	afspraken	betreffende	
de servicekosten geborgd. De schoonmaakkosten worden direct doorbelast aan de gemeente 
waardoor deze geen onderdeel meer zijn van de afrekening servicekosten. Het voorschot voor 
de servicekosten is bijgesteld naar de realisatie van voorgaande jaren waardoor een afrekening 
van de resterende servicekosten geen grote schommelingen meer tot gevolg heeft. 
De inkomstenderving is het gevolg van het verenigingsgebruik dat als gevolg van corona stil is 
komen te liggen. Deze accommodatie is gesloten gebleven voor verenigingsgebruik, ook tijdens 
een gedeeltelijke gebruiksmogelijkheid. 

De turnhal heeft een afwijkende factureringssystematiek ten opzichte van de overige 
binnensportaccommodaties. De facturering is vergelijkbaar met de buitensportaccommodaties 
waar een vast jaarbedrag met de vereniging is overeengekomen. De creditering aan de vereniging 
als gevolg van de verplichte sluiting van de turnhal is nog niet volledig verwerkt in de jaarstukken. 
De tegemoetkoming uit de eerste landelijke maatregelen echter wel. Per saldo zijn de inkomsten 
voor de turnhal, met de tegemoetkoming vanuit het rijk, nagenoeg gelijk gebleven aan 2019.

Buitensport
Sportpark St. Theunis vertoont de grootste afwijking tussen 2019 en 2020. De lagere kosten zijn 
verklaarbaar door het feit dat er in 2019 grote onderhoudswerkzaamheden hebben plaatsgevonden 
aan de hockeyvelden en de atletiekvoorzieningen. Gedurende de coronamaatregelen is sportpark 
St. Theunis ook tijdens de beperkte gebruiksmogelijkheden vanwege de coronamaatregelen 
voor	de	betreffende	sportactiviteiten	zeer	beperkt	in	gebruik	geweest	met	een	grote	huurderving	
als gevolg. 
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4.3 Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat doen

Wat we willen bereiken
Vastgoed geeft uitvoering aan het gemeentelijk sportbeleid. Uitvoering op het gebied van 
instandhouding van sportaccommodaties en sportvoorzieningen. Het streven naar inzicht in de 
totale kosten per sportaccommodatie is bereikt. Voor 2021 is de nieuwe registratiemethode 
ingevoerd. Naast inzichtelijkheid maakt de nieuwe registratie ook een vergelijk mogelijk. Een 
benchmark van de eigen accommodaties die bij kunnen dragen aan besluitvorming. 
Hierdoor kan vanuit vastgoed een actieve bijdrage worden geleverd aan het opstellen van een 
bijgesteld sportaccommodatiebeleid. 

De verduurzaming van de verschillende sportaccommodaties gaat onverminderd verder. 

Hoe we dat willen bereiken
De administratieve aanpassingen zijn doorgevoerd. Voor 2021 wordt bekeken of en op welke 
manier zaken nog eenvoudiger of beter kunnen worden vastgelegd. Het nieuwe MJOP 2021 – 
2025 is hierin leidend. 

Voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed wordt intensief samengewerkt met het 
team verduurzaming. Vanuit de Weerter Routekaart Energietransitie zijn middelen voor de 
gebouwelijke verduurzamingsmaatregelen beschikbaar gesteld. Maar er is ook een energiefonds 
ingesteld waardoor de verenigingen in staat worden gesteld om hun eigen voorzieningen, zoals 
clublokalen en veldverlichting, te verduurzamen.

Risico’s waarmee we rekening houden 
Het nieuwe MJOP 2021-2025 is vooruitlopend op het sportaccommodatiebeleid vastgesteld. Bij 
het	vaststellen	van	de	onderhoudsplanning	is	risicovol	begroot.	Dat	wil	zeggen	dat	er	financieel	
weinig ruimte is voor het opvangen van tegenvallers. In de onderhoudsplanning is uitgegaan 
van het afstoten van gymzaal Molenveld, maar ook het groot onderhoud aan de sportvelden in 
de kerkdorpen is niet meegenomen. Afhankelijk van de besluiten voortkomend uit het bijgesteld 
sportaccommodatiebeleid kan een bijstelling van het onderhoudsplan noodzakelijk zijn. 
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5. Specifieke Objecten
In	 dit	 hoofdstuk	 wordt	 ingegaan	 op	 een	 aantal	 specifieke	 vastgoedobjecten	 in	 de	
vastgoedportefeuille van Weert. Vastgoedobjecten die niet vergelijkbaar zijn met andere objecten 
uit de vastgoedportefeuille. 

5.1 Complex Poort van Limburg

Parkeergarage:
Als gemeente zijn we eigenaar van de parkeergarage onder het complex. De parkeergarage heeft 
een eigen appartementsrecht en is voor dit document onderdeel van de objectgroep parkeren. 

Commerciële ruimte, Beekpoort 2:
In 2020 is de voorlopige koopovereenkomst voor de laatste commerciële ruimte getekend. In 
2021 is de eigendomsoverdracht notarieel vastgelegd. De raad is hierover apart geïnformeerd. 
Om	die	reden	is	er	voor	gekozen	in	dit	document	niet	verder	in	te	gaan	op	de	financiële	resultaten	
van de commerciële ruimte.

Zalencomplex:
In 2020 is het beheer en de exploitatie van het zalencomplex tot en met augustus verzorgd 
door de gemeente. Vanaf september is het beheer tijdelijk overgenomen door Stichting 
Munttheater. Op deze manier is het Munttheater in de gelegenheid gesteld om onder de geldende 
coronamaatregelen bepaalde programmering te kunnen aanbieden. De gemeente is geholpen 
door niet meer verantwoordelijk te zijn voor het beheer van het zalencomplex, een taak die 
niet tot de kerntaken van de gemeente behoort. De raad is over het tijdelijk beheer apart 
geïnformeerd. In 2021 is het zalencomplex tijdelijk in gebruik als vaccinatielocatie. 

Afbeelding: Het complex Poort van Limburg
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Financieel overzicht zalencomplex 2020

Uitgavengroep Bedrag Toelichting

Eigenaarslasten €     8.252,- OZB eigenaar en gebruik en waterschap.

Eigenaarsonderhoud €   80.710,- Koeling en ventilatie.

Gebruikersonderhoud €   17.609,- Vanaf september geen kosten meer.

Exploitatiekosten €   58.354,- Vanaf september geen kosten meer.

Inkomsten verhuur €   12.408,- Geen inkomsten a.g.v. coronamaatregelen. 

Resultaat € 152.517,- negatief
Tabel 5.1 Financieel overzicht zalencomplex

Balanspositie van het object
Op dit moment staat het zalencomplex nog in de verkoop en staat het object op de voorraadlijst. 
Om die reden wordt er niet afgeschreven op het object waardoor er geen kapitaallasten zijn die 
de totale kosten van het object belasten.  

De boekwaarde op het zalencomplex is € 5.770.964,- met een voorziening van € 4.390.964. 
Daarmee is de voorraadwaarde op de balans voor het zalencomplex € 1.380.000,-.
Momenteel wordt het zalencomplex opnieuw getaxeerd. Mogelijk dat hierdoor de balanswaarde 
wijzigt. 

Wat willen we bereiken
Op basis van een raadsbesluit is er in 2020 een uitvraag gedaan voor het beheer van het 
zalencomplex. Beheer waarin ruimte is voor maatschappelijk gebruik. Voor het inrichten van 
een permanente beheerorganisatie is hierbij uitgegaan van een groeimodel van drie tot vijf jaar. 
Op de uitvraag zijn slechts twee concrete partijen geweest waar gesprekken mee zijn gevoerd. 
De COVID-19 pandemie heeft er toe geleid dat ondernemers terughoudend zijn in het aangaan 
van nieuwe verplichtingen. 

Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht om de beheerorganisatie vorm te geven door 
een samenwerking tussen lokale horeca ondernemers, Stichting Munttheater en een commerciële 
partij. Een samenwerking waarbij de kwaliteiten en expertises van partijen worden ingezet ten 
behoeve van de exploitatie van het zalencomplex.  
  
Risico’s
De afspraken voor een betrokkenheid van Stichting Munttheater in het beheer van het 
zalencomplex zijn gemaakt met de voormalige directeur van Stichting Munttheater. Er is 
intensief gesproken met het managementteam waar op dit moment ook personele wijzigingen in 
plaatsvinden. Inmiddels is er een nieuwe directeur aangesteld en er heeft nog geen oriënterend 
gesprek plaatsgevonden.  
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5.2 Munttheater en Bovenverdieping Muntcomplex

Munttheater:
Het Munttheater staat garant voor een mooi en divers aanbod van theaterproducties. Het 
Munttheater is één van de professionele gesubsidieerde culturele instellingen van de gemeente 
Weert. 

Financieel overzicht Munttheater 2020

Uitgavengroep Bedrag Toelichting

Eigenaarslasten € 144.028,-

Eigenaarsonderhoud € 323.737,- Inclusief renovatie en isolatie gevelcon-
structie

Gebruikersonderhoud €   77.423,- Inclusief bijdrage gemeente

Exploitatiekosten €       421,-   credit Verrekening energieverbruik 2019/2020

Overige uitgaven €   47.255,- Inrichting entree

Inkomsten verhuur € 267.730,- Gesubsidieerd

Resultaat € 324.292,-  negatief
Tabel 5.2  Financieel overzicht Munttheater

Balanspositie Munttheater

Bedrag Toelichting

Boekwaarde per  
31-12-2020

€  904.360,-

Tabel 5.3 Balanspositie Munttheater

Afbeelding: Munttheater
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De kosten van het eigenaarsonderhoud zijn hoog vanwege het groot onderhoud aan de gevel. 
In 2019 is er een stormschade geweest aan de geveltoren. Omdat het hier een natuurlijk 
onderhoudsmoment betreft is het herstel van de gevel gecombineerd met een opwaardering 
van de isolatiewaarde. De verzekering heeft alleen de schade voor het herstel van de bestaande 
situatie gedekt en niet de werkelijke kosten. De tegemoetkoming van de verzekering is in 
2019	in	de	financiële	overzichten	verwerkt.	De	afronding	van	de	werkzaamheden	heeft	in	2020	
plaatsgevonden. 

Omdat de dekking via het meerjarig onderhoudsplan loopt is de bijdrage in dit gebruikersonderhoud 
neutraal (via de reserve onderhoud) in de vastgoed exploitatie 2020 verwerkt. Het is echter wel 
een onderdeel van de objectkosten. 

Wat willen we bereiken
In 2021 wordt ingezet op een verdere verduurzaming van het gebouw. 
De koelinstallatie moet worden aangepast of vervangen. Vanuit duurzaamheid zal bekeken 
worden op welke manier de luchtverversing, luchtkoeling en luchtverwarming op duurzame wijze 
kan worden ingericht. Hier is in 2020 een onderzoek uitgevoerd door een technisch bureau. 
Op basis van dit technisch rapport worden momenteel kostenopgaves opgevraagd. Het is de 
bedoeling dat de aanpassingen in 2021 zijn uitgevoerd. 

We willen inzicht in de totale kosten van het onderhoud en gebruik van het gebouw en de 
theater	 specifieke	 installaties	 van	 het	 Munttheater.	 Om	 dit	 te	 kunnen	 bereiken	 zijn	 de	
prioriteitsaanvragen van het Munttheater voor de periode 2021 - 2025 meegenomen in de 
gemeentelijke onderhoudsplanning. Er wordt niet actief gestuurd op een kostendekkende huur 
maar op inzicht in de totale kosten.
  
Bovenverdieping Muntcomplex:
In 2020 is een intentieovereenkomst voor de verkoop van de bovenverdieping van het 
Muntcomplex gesloten. 
Het object ligt in het hart van de binnenstad. Om de regie op de ontwikkeling te behouden 
zijn er in de intentieovereenkomst een aantal randvoorwaarden opgenomen. Voorwaarden met 
betrekking tot onder anderen het aantal te realiseren appartementen, een verplicht aantal 
sociale	huurwoningen,	afspraken	betreffende	de	inrichting	van	een	beheerorganisatie	en	er	zijn	
afspraken gemaakt over de gevelrenovatie. Op deze manier hebben we maximale regie behouden 
op	de	ontwikkeling.	Definitieve	verkoop	wordt	in	2021	gerealiseerd.	In	de	raadsvergadering	van	
april 2021 is de raad in de gelegenheid gesteld om eventuele wensen en bedenkingen rondom 
de verkoop kenbaar te maken.

Het object is in voorraad gezet vanwege de voorgenomen verkoop. Hierdoor zijn er geen 
afschrijvingskosten. Door de leegstand komt echter ook het gebruikersdeel van de OZB voor 
rekening	van	de	gemeente.	Daarnaast	is	er	de	zuiveringsheffing	en	verzekering.	
Om het object “verkoop klaar” te maken na de noodzakelijke verbouwingswerkzaamheden 
ten behoeve van de Muntpassage zijn er kosten gemaakt. Deze uitgaven vallen deels onder 
eigenaarsonderhoud en deels onder gebruikersonderhoud.
Het complex heeft in 2020 leeg gestaan en er zijn dus geen huurinkomsten gegenereerd. 
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5.3 Zwembad IJzeren Man

Zwembad IJzeren Man heeft naast een instructie- / wedstrijd bad ook een recreatie bad en een 
buitenbad. 

Als gevolg van de coronamaatregelen is het zwembad gedurende langere tijd in 2020 gesloten 
geweest voor recreatieve- en verenigingsactiviteiten. De exploitatie is hierdoor onder druk komen 
te staan. Momenteel wordt bekeken op welke wijze gebruik kan worden gemaakt van landelijke 
compensatieregelingen. Vanaf 2019 is er voor gekozen om, als gevolg van de verruiming van de 
BTW vrijstelling, onderhouds- en exploitatielasten niet meer te verrekenen via subsidie. 
Deze keuze heeft ook invloed op de mogelijkheid gebruik te maken van de landelijke  
compensatiemaatregelen. 

Samen	 met	 financieel	 experts	 wordt	 bekeken	 welke	 keuzes	 gemaakt	 moeten	 worden	 om	
maximaal gebruik te kunnen maken van landelijke compensatieregelingen. 

Financieel overzicht Zwembad IJzeren Man 2020

Uitgaven- / Inkomstengroep Bedrag

Eigenaarslasten €   329.602,-

Eigenaarsonderhoud €   662.323,-

Gebruikersonderhoud €   193.671,- 

Exploitatiekosten €   209.599,-

Overige uitgaven €     17.229,-

Huurinkomsten €   226.062,-

Totaal € 1.186.362,- negatief
Tabel 5.4  Financieel overzicht zwembad

Afbeelding: Zwembad IJzeren Man
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Balanspositie van Zwembad IJzeren Man

Bedrag Toelichting

Boekwaarde per 31-12-2020 €  2.596.079,-
Tabel 5.5  Balanspositie zwembad

In 2020 is de renovatie van het plafond en de verlichting van het wedstrijdbad en de douches en 
kleedkamers en de vervanging van het dak gerealiseerd. Voor deze renovatie waren kredieten 
beschikbaar en zijn posten opgenomen in de onderhoudsplanning. Deze uitgaven zijn voor de 
gemeentelijke begroting dan ook budgettair neutraal in de exploitatie 2020 verwerkt. Voor een 
volledig	 inzicht	 in	de	kosten	van	het	object	zijn	de	uitgaven	wel	opgenomen	in	het	financieel	
overzicht. De renovatiewerkzaamheden zijn ook een natuurlijk onderhoudsmoment geweest voor 
de opwaardering van de isolatie van het dak. Deze opwaardering heeft dan ook plaatsgevonden. 
Tijdens de renovatie zijn ook extra onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Wat willen we bereiken
Voor 2021 staan geen grote onderhoudswerkzaamheden op de planning. Vanuit OCSW blijft er 
intensief contact met de stichting wegens de benodigde subsidie voor de exploitatie. 

Risico’s
De exploitatie van het zwembad staat onder druk, mede als gevolg van doorgevoerde bezuinigingen 
ter verbetering van de exploitatie (en daaraan gekoppeld lagere subsidies).  Toenemende 
uitgaven worden in mindere mate gecompenseerd met extra inkomsten. De concurrentie 
van “Het Blauwe Meertje” is toegenomen vanwege een uitbreiding van de faciliteiten bij deze 
buitenzwemvoorziening. 

5.4 De Bosuil
De Bosuil is één van de professionele gesubsidieerde culturele instellingen van de gemeente Weert. 
Het poppodium staat garant voor een mooi en divers aanbod van muziek. Lokale muzikanten 
wordt de kans geboden om podium ervaring op te doen. Maar ook bekende internationale 
artiesten en groepen staan geprogrammeerd. 

Afbeelding: De Bosuil
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Financieel overzicht De Bosuil 2020

Uitgavengroep Bedrag Toelichting

Eigenaarslasten € 56.834,-

Eigenaarsonderhoud €   3.197,-

Gebruikersonderhoud €   -

Exploitatiekosten €     593,- credit Doorbelasting energielasten 2018 en 
2019

Overige uitgaven €  -

Inkomsten verhuur € 65.245,- Gesubsidieerd

Resultaat € 5.807,- positief
Tabel 5.6  Financieel overzicht Bosuil

Balanspositie De Bosuil

Bedrag Toelichting

Boekwaarde per 31-12-2020 €  785.536,-
Tabel 5.7  Balanspositie Bosuil

Wat willen we bereiken
Het bestuur van De Bosuil heeft in haar jaarverslag kenbaar gemaakt dat de concurrentie wat 
betreft poppodia in Limburg en Noord-Brabant groot is. Het bestuur van De Bosuil geeft aan 
dat alleen met een grotere zaalcapaciteit de concurrentie het hoofd geboden kan worden. Deze 
grotere zaalcapaciteit is volgens De Bosuil nodig om het programma dat nu wordt geboden te 
kunnen blijven programmeren en daarnaast een zaal te kunnen zijn die ook ‘grotere’ artiesten 
programmeert. 

Momenteel wordt samen met het stichtingsbestuur bekeken op welke manier De Bosuil 
toekomstbestendig kan blijven en de concurrentie aan kan gaan met omliggende poppodia. 

Het dak van de accommodatie stond voor 2026 voor vervanging op de planning. Bij een 
technische controle is gebleken dat het dak momenteel voor groot herstellend onderhoud staat 
waardoor er voor gekozen is om het vervangen van het dak in 2021 uit te voeren. De kosten van 
de vervanging worden gedekt uit de middelen beschikbaar in de onderhoudsreserve en worden 
op die manier budgettair neutraal verantwoord. Met de vervanging van het dak wordt ook de 
isolatie van het dak opgewaardeerd. 
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5.5 Natuur- en Milieucentrum

Het Natuur- en Milieucentrum (NMC) heeft een activiteitenaanbod op het gebied van mens 
en milieu. Hierbij staan thema’s als klimaat, duurzaamheid, voedsel, biodiversiteit, energie  
enzovoorts centraal. De thema’s zijn actueel, ook binnen de gemeentelijke organisatie. Daarnaast 
biedt het NMC onderdak aan verschillende verenigingen die zich bezig houden met activiteiten 
rondom deze thema’s. 

In 2020 is krediet beschikbaar gesteld voor het realiseren van een uitbreiding en opwaardering 
van de accommodatie. 

Financieel overzicht NMC 2020

Uitgavengroep Bedrag Toelichting

Eigenaarslasten €   4.452,-

Eigenaarsonderhoud €   4.881,- Schilderwerkzaamheden

Gebruikersonderhoud €   1.045,-

Exploitatiekosten €  -

Overige uitgaven €  -

Inkomsten verhuur € 55.991,- Deels gesubsidieerd

Resultaat € 45.613,- positief
Tabel 5.8 Financieel overzicht NMC

Afbeelding: Natuur- en Milieucentrum
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Het positieve resultaat voor vastgoed voor dit object komt voort uit het gegeven dat er geen 
afschrijvingskosten meer zijn op eerdere investeringen. Op de nieuwe investeringen wordt pas 
vanaf 2021 afgeschreven. Onderhoudskosten zijn uitgesteld omdat deze worden meegenomen 
in de werkzaamheden voor de uitbreiding van de accommodatie.  

Balanspositie NMC
Bedrag Toelichting

Boekwaarde per 31-12-2020 €  45.390,-
Tabel 5.9  Balanspositie NMC

De boekwaarde is toegenomen ten opzichte van 2019 als gevolg van activering van een deel van 
de kosten voor uitbreiding van het NMC. 

Wat willen we bereiken
Voor 2021 staat de realisatie van de aanbouw en de afronding van de opwaardering op de 
planning. 

Er wordt verder gewerkt aan een intensivering van samenwerking met de gemeente op de 
gemeenschappelijke thema’s. Insteek blijft het zoeken naar de complementariteit van gemeente 
en NMC. 

In 2020 is gestart met een onderzoek naar een toekomstbestendige exploitatie van het NMC. In 
2021 worden de uitkomsten van dit onderzoek uitgewerkt in concrete acties die tot uitvoering 
worden gebracht. 

Risico’s
De thema’s waarmee NMC zich bezighoudt zijn en blijven actueel. Voor de activiteiten is NMC 
echter voor het grootste deel afhankelijk van vrijwilligers. Ook de kernpartners en verenigingen 
betrokken bij het NMC draaien voor het grootste deel op vrijwilligers. Het behouden van 
voldoende vrijwilligers is een uitdaging waar iedere vereniging of stichting voor staat. Zo ook 
het NMC. De coronamaatregelen hebben de openstelling van het NMC voor publiek stilgelegd. 
Hierdoor zijn vrijwilligers ook veel minder actief kunnen zijn. Het blijft de vraag op welke manier 
de vrijwilligers na de coronamaatregelen de activiteiten weer oppakken. 

5.6 Voormalig stadhuis

Afbeelding: Centrale hal voormalig stadhuis
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Voor het gebied rondom het voormalige stadhuis, inclusief de woningen aan de Hegstraat en 
Hogesteenweg, staat een herontwikkeling gepland. Tot het moment van herontwikkeling wordt 
het gebied in stand gehouden zoals het nu is. 

Leegstand van gebouwen is niet wenselijk. Daarom is voor de periode tot de herontwikkeling een 
invulling gezocht voor het voormalig stadhuis. Er is een overeenkomst met Cwartier gesloten 
waarin het beheer en de exploitatie en de bijbehorende geldstroom is vastgelegd.

Financieel overzicht voormalig stadhuis 2020

Uitgavengroep Bedrag Toelichting

Eigenaarslasten € 153.880,-

Eigenaarsonderhoud € 139.769,- Wettelijke aanpassingen brandmeld- 
installatie

Gebruikersonderhoud €       483,-

Exploitatiekosten €  -

Overige uitgaven €     1.863,-

Inkomsten verhuur €   39.571,-

Resultaat € 256.424,- negatief
Tabel 5.10 Financieel overzicht voormalig stadhuis

De werkzaamheden aan de brandmeldinstallatie zijn verrekend met de onderhoudsreserve en 
daarmee budgettair neutraal in de jaarrekening 2020 verantwoord. Om een goed inzicht te 
geven	in	de	kosten	van	het	object	is	er	voor	gekozen	de	kosten	wel	op	te	nemen	in	het	financieel	
overzicht. 

Balanspositie voormalig stadhuis

Bedrag Toelichting

Boekwaarde per  
31-12-2020

€  1.779.528,-

Tabel 5.11 Balanspositie voormalig stadhuis

Wat willen we bereiken
In	2021	wordt	begonnen	met	de	opstart	van	het	project	betreffende	de	gebiedsontwikkeling	van	
het Beekstraatkwartier. Naar verwachting zal de daadwerkelijke invulling van het gebied nog een 
aantal jaren op zich laten wachten. In 2025 eindigt de huidige overeenkomst die met Cwartier 
is gesloten aangaande het gebouw voormalige stadhuis. Dan moet er ook duidelijkheid zijn over 
de gebiedsinvulling. 

Risico’s
Het voormalige stadhuis heeft een goede invulling gekregen. Het gebouw voorziet in de behoefte 
van startende ondernemers om geen langdurige huurovereenkomsten te hoeven aangaan. 
Hoewel de tijdelijkheid van het gebruik steeds duidelijk gecommuniceerd is kan er in de 
maatschappelijke beleving toch een opinie ontstaan waarbij de gemeente een alternatief wordt 
gevraagd voor de huidige functie van het voormalig stadhuis. Er is voldoende leegstand in de 
binnenstad waar ondernemers naar kunnen uitwijken. Dat biedt ook kansen voor pandeigenaren. 
De herhuisvesting van Punt Welzijn vraagt wel extra aandacht. 
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5.7 Bibliocenter, Streekomroep en Gemeente archief

De bibliotheek, streekomroep WeertFM en het gemeente archief hebben gezamenlijk onderdak 
in de  accommodatie aan de Wilhelminasingel 252. De accommodatie is vrij nieuw en vraagt 
weinig actief onderhoud. 

Financieel overzicht Bibliocenter 2020

Uitgavengroep Bedrag Toelichting

Eigenaarslasten € 253.366,- Opschoning vaste activa 2019 / 2020

Eigenaarsonderhoud €   26.183,-

Gebruikersonderhoud €        117,-

Exploitatiekosten €   32.445,-

Overige uitgaven €   12.100,-

Inkomsten verhuur € 187.481,- Deels gesubsidieerd

Resultaat € 136.730,- negatief
Tabel 5.12 Financieel overzicht Bibliocenter

De opschoning van de staat van bezittingen heeft een verschuiving van boekwaarde naar de 
accommodatie tot gevolg gehad. Met de verschuiving zijn ook de bijbehorende kapitaallasten 
voor dit object toegenomen. Een verklaring van de opschoning is gegeven in de jaarrekening 
2019 en 2020. In deze rapportage wordt dan ook volstaan met het verwijzen naar de jaarrekening 
voor	een	specifieke	en	inhoudelijke	toelichting.	

Het Bibliocenter en de streekomroep zijn gesubsidieerde organisaties. Deze organisaties krijgen 
ook subsidie op de huur. In het totaal overzicht in hoofdstuk 7 wordt de subsidiecomponent 
meegenomen in het gemeentelijk resultaat op het object. 

Afbeelding: Bibliocenter en Streekomroep
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Balanspositie Bibliocenter

Bedrag Toelichting

Boekwaarde per 31-12-2020 €  342.431,-
Tabel 5.13 Balanspositie Bibliocenter

Wat willen we bereiken
Er zijn geen grote onderhoudswerkzaamheden voor deze accommodatie gepland in het 
komende jaar. Het vraagstuk rondom verduurzaming speelt ook niet. Er zijn geen natuurlijke 
onderhoudsmomenten op korte termijn. De accommodatie kent een goede isolatiewaarde. 

5.8  Museum
Het museum ondergaat momenteel een grootschalige renovatie en uitbreiding. In 2020 zijn 
geen andere kosten gemaakt voor de accommodatie dan de grootschalige renovatie- en 
uitbreidingskosten. 

De balanspositie van het object wijzigt als gevolg van deze werkzaamheden. Er is voor gekozen 
om	 in	 deze	 rapportage	 geen	 financieel	 overzicht	 over	 2020	 voor	 deze	 accommodatie	 op	 te	
nemen.

Wat willen we bereiken
Bij de oplevering van het gebouw na uitbreiding en renovatie zal er een meerjarig onderhoudsplan 
worden aangeleverd. De tijdspaden voor de vaststelling van het meerjarig onderhoudsplan 
gemeentelijk vastgoed en bezittingen 2021 - 2025 en de oplevering van de renovatie en uitbreiding 
lopen niet gelijk. Hierdoor is voor het onderhoud van het museum in het MJOP 2021 – 2025 
uitgegaan van het gebouw voor renovatie en uitbreiding. Zodra de nieuwe onderhoudsplanning 
voor het gebouw, na oplevering van de renovatie en aanbouw, bekend is gaat bekeken worden 
of de onderhoudskosten gedekt kunnen worden uit de middelen die voor deze accommodatie 
in het MJOP 2021 – 2025 zijn opgenomen. Als dat niet het geval is dan wordt de raad om een 
aanvullende storting in de onderhoudsreserve gevraagd. 

Risico’s
Voor vastgoed is er een beperkt risico. De exploitatie van het museum heeft geen invloed op de 
budgetten van vastgoed. 

Afbeelding: Visualisatie buitenkant museum na renovatie



97Deel 2 - Meerjaren Perspectief Vastgoed 2020-2021

5.9 Gemeentehuis en Gemeentewerf

 
Gemeentehuis:
Het gemeentehuis voorziet in werkplekken en vergaderfaciliteiten voor raadsleden, college en 
ambtenaren. Het gemeentehuis heeft bouwjaar 2013 en is daarmee vrij nieuw. 

Financieel overzicht gemeentehuis 2020

Uitgavengroep Bedrag Toelichting

Eigenaarslasten € 646.557,-

Eigenaarsonderhoud €   33.813,-

Gebruikersonderhoud €    -

Exploitatiekosten €    -

Overige uitgaven €    -

Inkomsten verhuur €    -

Resultaat € 680.370,- negatief
Tabel 5.14 Financieel overzicht gemeentehuis

Voor de komende onderhoudsperiode 2021 – 2025 staat wel het nodige onderhoud op de planning. 
Dit onderhoud is op de gebruikelijke manier in het meerjarig onderhoudsplan gemeentelijk 
vastgoed en bezittingen 2021 – 2025 opgenomen.

In het MJOP is ook het facilitair onderhoud opgenomen. Een toelichting hierover is gegeven in 
het	raadsvoorstel	betreffende	de	vaststelling	van	het	MJOP	2021	–	2025.		

Afbeelding: Gemeentehuis



98Deel 2 - Meerjaren Perspectief Vastgoed 2020-2021

Balanspositie gemeentehuis

Bedrag Toelichting

Boekwaarde per 31-12-2020 €  20.694.171,-
Tabel 5.15 Balanspositie gemeentehuis

Wat willen we bereiken
In het beheer en onderhoud van het gemeentehuis is onderscheid gemaakt in eigenaarsonderhoud 
(vastgoed) en gebruikersonderhoud (facilitair). De praktijk heeft geleerd dat er een grijs gebied is 
waardoor noodzakelijke budgetten niet waren opgenomen in de gemeentelijke begroting. Vanaf 
2021 is de volledige onderhoudsbegroting, dus eigenaarsdeel en gebruikersdeel in het meerjarig 
onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed en bezittingen 2021 – 2025 opgenomen. Hierdoor zijn 
voor alle werkzaamheden budgetten beschikbaar. 

Risico’s
• De komst van het COVID19 virus heeft enorme impact. Ook de manier van werken is 

veranderd. We werken voornamelijk vanuit thuis waarbij digitaal vergaderen de norm is 
geworden. Het lijkt onwaarschijnlijk dat wanneer het virus meer onder controle is iedereen 
weer vervalt in het oude werken. Een combinatie van thuiswerken en werken op kantoor 
zal meer gebruikelijk zijn. Vergaderen zal steeds meer gedeeltelijk digitaal plaatsvinden. De 
huidige kantooromgeving is hierop onvoldoende ingericht. 

• Een werkgroep is belast met het inventariseren van de noodzakelijke aanpassingen aan de 
huidige kantooromgeving. De kosten om deze aanpassingen door te voeren zijn nog niet 
inzichtelijk. 

Gemeentewerf:
De gemeentewerf is de plaats van waaruit gemeentelijke afvalstromen worden verzameld en 
verwerkt en de buitendienst van het beheer voor het openbaar gebied. 

Deze taak voor wat betreft de verzameling en verwerking van de afvalstromen is uitbesteed 
aan Renewi. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een concessieovereenkomst. Onderdeel 
van de afspraken die gemaakt zijn met Renewi is het gebruik van de accommodatie op de 
gemeentewerf. Renewi mag om niet gebruik maken van de huisvestingsfaciliteiten die op de 
gemeentewerf aanwezig zijn. Het gaat hierbij onder anderen om kantoorwerkplekken, magazijn 
en loods ten behoeve van groter materieel. Daarnaast zijn er ook werkplekken voorzien voor 
buitendienstmedewerkers in dienst van de gemeente. 

Financieel overzicht gemeentewerf 2020

Uitgavengroep Bedrag Toelichting

Eigenaarslasten € 126.127,-

Eigenaarsonderhoud €   34.076,-

Gebruikersonderhoud €   -

Exploitatiekosten €   -

Overige uitgaven €   - 

Inkomsten verhuur €   -

Resultaat € 160.203,- negatief
Tabel 5.16 Financieel overzicht gemeentewerf
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Balanspositie gemeentewerf

Bedrag Toelichting

Boekwaarde per 31-12-2020 €  3.533.070,-
Tabel 5.17 Balanspositie gemeentewerf

Afbeelding: Sportpark Sint Theunis

Afbeelding: Sportpark Sint Theunis
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6. Overige groepen
6.1 Onderwijs en Kinderopvang
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Voor wat betreft onderwijshuisvesting heeft de gemeente wettelijke verplichtingen. Deze 
verplichtingen zijn vastgelegd in de Wet Primair Onderwijs (WPO), Wet op de Expertisecentra 
(WEC)	en	Wet	Voortgezet	Onderwijs	(WVO).	Vanuit	deze	wetgeving	is	ook	de	financiering	van	
de instandhouding van de onderwijshuisvesting geregeld. Kortweg komt het er op neer dat de 
gemeente alleen verantwoordelijk is voor de nieuwbouw. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk 
voor onderhoud en in stand houding van de gebouwen. Hiervoor ontvangt het schoolbestuur een 
bekostiging van het Rijk. Als gemeente blijven we economisch eigenaar van de schoolgebouwen. 
Wanneer de gebouwen niet meer voor onderwijsdoeleinden worden gebruikt dan komen zij terug 
naar de gemeente, het zogenaamd ‘onttrekken aan onderwijsbestemming’. 

In een groot deel van de onderwijsgebouwen voor primair onderwijs (basisscholen) in de gemeente 
Weert is ook kinderopvang en / of buitenschoolse opvang gehuisvest. Op deze voorziening zijn 
de WPO en de WVO niet van toepassing. Bij huisvesting van deze functies in (leegstand) van 
onderwijs geldt en prevaleert de onderwijswetgeving.

Er is voor gekozen om de schoolgebouwen onderdeel te laten zijn van de vastgoedportefeuille. 
Uitgaven	betreffende	de	onderwijsgebouwen	die	wettelijk	voor	rekening	komen	van	de	gemeente	
worden verwerkt in de exploitatie van vastgoed maar wordt budgettair neutraal met de reserve 
onderwijs verrekend. 

Voor kinderopvang Keent, Stramproy en Aan de Bron worden de uitgaven en de inkomsten 
verwerkt in de exploitatie van vastgoed. Deze vastgoedobjecten zijn via een verzamelgebouw 
samengebracht. 

Financieel overzicht kinderopvanglocaties 2020

Kinderopvang Totale uitgaven Totale inkomsten Toelichting

Anjelierstraat €    6.443,- Via onderwijs

Bertiliastraat 1 €    2.211,- Via onderwijs

Graswinkellaan 7 €      737,- Via onderwijs

Maaslandlaan 1a € 55.194,- € 15.863,- Via vastgoed, PSW 
huurt ook deel 

Parklaan 24 €   6.742,- € 58.376,- Via vastgoed

Stadhouderslaan 21 €   7.813,- € 60.535,- Via vastgoed
Tabel 6.1 Financieel overzicht kinderopvanglocaties

Omdat de uitgaven voor de onderwijsgebouwen geen invloed hebben op de exploitatie van 
vastgoed wordt in deze rapportage volstaan met de weergave van de uitgaven en inkomsten van 
de kinderopvanglocaties waar we als gemeente een huurovereenkomst mee hebben. 
De opvanglocaties zijn onderdeel van het schoolgebouw. In 2015 is de wetgeving gewijzigd en 
zijn	er	nieuwe	afspraken	gemaakt	betreffende	de	verantwoordelijkheid	van	het	buitenonderhoud	
van de schoolgebouwen. De schoolbesturen zijn vanaf dat jaar verantwoordelijk voor het algehele 
onderhoud en de in stand houding van het hele gebouw. Hiervoor krijgen zij bekostiging van 
het rijk op basis van normvergoedingen. Met de schoolbesturen is afgesproken dat de gemeente 
de normvergoeding onderhoud voor de kinderopvangmeters aan het schoolbestuur betaalt. Het 
schoolbestuur verzorgt het onderhoud. 

Wat willen we bereiken
Vastgoed is niet verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting of het beleid dat hierop betrekking 
heeft. Als vastgoed zullen we meedenken in het geval gebouwen leeg komen te staan of voor 
nieuwbouw in aanmerking komen. 
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Risico’s
Voor vastgoed zijn de risico’s met betrekking tot deze gebouwen zeer beperkt. 
Wanneer een schoolgebouw onttrokken wordt aan onderwijs dan komt de verantwoordelijkheid 
voor het gebouw bij vastgoed te liggen. Het onttrekken van onderwijsgebouwen is geen 
ontwikkeling die ons plotseling overkomt en er kan dus tijdig op worden geanticipeerd. 

Balanspositie van de schoolgebouwen

Boekwaarde per 
31-12-2020

Toelichting Object nummer 
op figuur 6.1 en 
6.2

Aldenheerd 10 € 970.204- 6.1 object 9

Anjelierstraat 9 € 794.005,- School 6.1 object 10

Anjelierstraat 9 Kinderopvang 6.1 object 10

Annendaal 10 - 3Hoven 6.1 object 11

Beatrixlaan 3 € 6.704.941,- KEC (Palet, Widddonck, 
Wijnberg)

6.1 object 12

Bertiliastraat 1 € 1.151.078,- School + kinderopvang 6.2 object 4

Dr. Kuyperstraat 10 - Buiten gebruik 6.1 object 13

Graswinkellaan 7 € 1.529.838,- School + kinderopvang 6.1 object 14

Herenvennenweg 2 € 55.520,- 6.2 object 2

Maaslandlaan 1-3 € 4.231.459,- School + kinderopvang 6.1 object 15

Mariënhagelaan 2 € 156.134,- 6.1 object 16

Meidoornstraat 2 € 650.505,- 6.1 object 17

Middelstestraat 77 - Buiten gebruik 6.1 object 18

Molenakkerdreef 103 € 249.000,- 6.1 object 8

Oude Laarderweg 15 € 2.345.758,- 6.1 object 1

Parklaan 24 € 3.317.330,- BBS en OBS samen 6.1 object 2

St. Barbaraplein 2a € 1.223.663,- 6.2 object 1

Stadhouderslaan 21 € 3.304.664,- 6.1 object 3

Thornstraat 7 € 2.490.049,- 6.1 object 4

Voorstestraat 48 € 2.913.761,- School + kinderopvang 6.1 object 5

Wertastraat 1 € 2.355.869,- 6.1 object 6

Wiekendreef 101 € 983.933,- 6.1 object 7
Tabel 6.2: Balanspositie schoolgebouwen
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6.2 Parkeergarages

Figuur 6.3: Locaties parkeergarages

De parkeergarages zijn voor het onderhoud opgenomen in het meerjarig onderhoudsplan 
gemeentelijk vastgoed 2016 - 2020. Het gebruikersonderhoud aan onder andere de 
parkeerapparatuur en technische installaties van de garages is opgenomen in de budgetten 
van Parkeerbeheer van Openbaar Gebied. Vanaf 2021 is het onderhoud van de garages en 
de parkeervoorzieningen opgenomen in de gemeentelijke onderhoudsplanning. Dit is exclusief 
het budget voor het gebruikersonderhoud (zoals bijvoorbeeld schoonmaak en energie) van 
Parkeerbeheer.

Bij de Ursulinengarage is in 2019 scheurvorming ontdekt. In 2020 is begonnen met de 
herstelwerkzaamheden. In 2021 worden de werkzaamheden afgerond. Voor deze werkzaamheden 
is krediet beschikbaar gesteld. 

Afbeelding: Zicht op achterkant Ursulinengarage



104Deel 2 - Meerjaren Perspectief Vastgoed 2020-2021

In het verleden werd voor het onderhoud aan parkeervoorzieningen gewerkt met 
prioriteitskredieten. Hierdoor werd er onterecht afgeschreven op onderhoudskosten. In 2020 
is dit gecorrigeerd. De resterende kredieten vanuit parkeren voor parkeervoorzieningen  
(€ 249.894) zijn met ingang van 2020 op dezelfde manier verwerkt als de onderhoudskosten voor 
het gemeentelijk vastgoed. De aangevraagde prioriteitskredieten voor de parkeervoorzieningen 
voor 2020 zijn hierdoor vervallen. 

De begrote kapitaallasten zijn als storting meegenomen bij het vaststellen van de 
onderhoudsreserve voor 2021 – 2025. De verantwoording van de gevolgen voor de exploitatie 
2020 is opgenomen in de vastgoedparagraaf van de jaarrekening 2020. 

De inkomsten uit parkeergelden worden niet geregistreerd op locatieniveau. De verwerking en 
verantwoording valt onder de verantwoordelijkheid van pareerbeheer.

Financieel overzicht parkeergarages 2020

Parkeergarage Totale uitgaven Toelichting

Muntgarage (Beekstraat) €   47.330,-

Stationspleingarage € 128.909,- Vereniging van Eigenaren

Ursulinengarage € 273.675,-

Centrumgarage € 375.920,- Vereniging van Eigenaren

Walburgpassage €   75.949,-  

Poort van Limburg € 177.401,- Vereniging van Eigenaren
Tabel 6.3: Financieel overzicht parkeergarages

Door de administratieve correctie van het verschuiven van prioriteitskredieten voor de 
parkeervoorzieningen naar exploitatie, zijn de uitgaven ten laste van de exploitatie in 2020 
hoger dan begroot. 

Balanspositie van de parkeergarages

Parkeergarage Bedrag Toelichting

Muntgarage, Beekstraat €  - Boekwaarde per 31-12-2020

Stationsplein € 1.476.707,- Boekwaarde per 31-12-2020

Ursulinen € 2.164.157,- Boekwaarde per 31-12-2020

Centrum garage € 9.334.241,- Boekwaarde per 31-12-2020

Kromstraat €    650.112,- Boekwaarde per 31-12-2020

Beekpoort (PvL) € 2.039.218,- Boekwaarde per 31-12-2020
Tabel 6.4: Balanspositie Parkeergarages
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Financieel overzicht parkeerterreinen 2020

Parkeerterrein Bedrag Toelichting

Centrum Noord €       812,- OZB en waterschapslasten

Looimolenstraat €       398,- OZB en waterschapslasten

Maalderijstraat €    2.120,- OZB en waterschapslasten

Patronaatsplein € 183.882,- Huur

Schepenlaan €    1.745,- OZB en waterschapslasten
Tabel 6.5: Financieel overzicht parkeerterreinen

De huur van het parkeerterrein Centrum-Noord (€ 20.149) en Collegeplein (€ 69.043) worden 
betaald vanuit het budget van Parkeerbeheer. 

Inkomsten parkeren

Inkomsten soort Bedrag

APV vergunningen €     60.081,-

Parkeervergunningen €   281.715,-

Naheffingen €     30.839,-

ON-street € 1.080.165,-

OFF-street €    683.058,-
Tabel 6.15: Inkomsten parkeergelden

De parkeerinkomsten worden niet op objectniveau maar op opbrengstsoort geregistreerd. Voor 
de volledigheid is wel een overzicht van de inkomsten uit parkeren opgenomen. De daling aan 
parkeerinkomsten in 2020 is het gevolg van  onder anderen corona. De raad is hierover apart 
geïnformeerd. In deze rapportage wordt volstaan met een overzicht van de kosten.

Wat willen we bereiken
In 2021 krijgt de samenwerking tussen Parkeerbeheer en Vastgoed verder vorm. Daarnaast willen 
wij het gebruik van de parkeergarages in plaats van het parkeren op straat verder stimuleren 
(minder blik op straat). Het waarborgen van het kwaliteitsniveau van de parkeerapparatuur en 
technische installaties in de garages door goed beheer en onderhoud én het verbeteren van de 
uitstraling in de parkeergarages, met name in de Ursulinengarage, draagt hier aan bij. 
Administratief willen we de resultaten per parkeerlocatie beter in beeld brengen. De samenwerking 
tussen vastgoed en parkeerbeheer wordt in dit kader geïntensiveerd en de administratieve 
verwerking wordt afgestemd. 

Risico’s
Bij de Ursulinengarage is sprake van waterlekkages. Het aanpassen van de afwatering zorgt 
mogelijk voor een kostenpost waar geen middelen voor beschikbaar zijn. Daarnaast was voor 
het aanpassen van de verlichting in de Ursulinengarage in 2020 krediet beschikbaar gesteld. 
Echter, hier is bij de correctie van de kredieten geen rekening mee gehouden. Afhankelijk van 
het bedrag van de aanpassing van de verlichting wordt bekeken of dit kan worden opgevangen 
binnen het onderhoudsreserve van parkeren voor 2021 – 2025. Voor de overige parkeergarages 
waar hoge onderhoudsuitgaven verwacht worden zijn voldoende middelen aangevraagd. 
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6.3 Monumenten

In de gemeentelijke vastgoedportefeuille zijn ook monumenten opgenomen. De grootste twee 
groepen betreft de kapellen en de molens. Daarnaast zijn er nog een aantal bouwwerken met 
een monumentale status. Daar waar mogelijk wordt voor het onderhoud bekeken of er subsidies 
kunnen worden aangevraagd. 

Ook het gebouw waarin het gemeentelijk museum gehuisvest is kent een monumentale status. 
Dit	gebouw	is	echter	bij	de	specifieke	objecten	benoemd	en	beschreven.	Voor	de	molens	wordt	
jaarlijks subsidie aangevraagd ten behoeve van het onderhoud en de exploitatie. 

Financieel overzicht Kapellen en Molens 2020

Monument Totale  
uitgaven

Toelichting

Kleipijpenoven, Wiekendreef €   1.486,-

Klokkenuurwerk Oude Markt €      131,-

Klokkenuurwerk Julianastraat €      212,-

Poort Maasstraat €      638,-

Kapel Altweerterkapelstraat €   8.960,-  

Kapel St. Rumoldus € 12.096,-

Kapel Maria Ursulinen €   1.779,-

St. Anna molen Keenterstraat € 50.434,- Schilderwerk en reparatie

St. Jan molen, Molenweg €   5.039,-

St. Anna molen, Tungelroy €   2.966,-

De Nijverheid molen, Veldstraat €   7.212,- Onderhoud volgens PIP

Heemkundegebouw Molenweg €   3.194,-

Kapel Edisonlaan €     268,-

Kapel Ittervoorterweg €  1.857,-

Kapel IJzerenmanweg € -
Tabel 6.6: Financieel overzicht Kapellen en Molens

Afbeelding: Kleipijpenoven Afbeelding: Openluchttheater Lichtenberg



107Deel 2 - Meerjaren Perspectief Vastgoed 2020-2021

Balanspositie monumenten met een boekwaarde

Object Bedrag Boekwaarde

St. Annamolen Keenterstraat € 15.902,- 31-12-2020

Molenweg 16, heemkundegebouw € 14.972,- 31-12-2020
Tabel 6.7: Balanspositie Kapellen en Molens

Poortgebouw stadspark
Met de aankoop van de 
voormalige houthandel ten 
behoeve van de aanleg 
van het stadspark is de 
vastgoedportefeuille in 
2020 een monument rijker 
geworden. Namelijk de 
toegangspoort van het kasteel. 
Tijdens de werkzaamheden 
voor de aanleg van het 
stadspark is gebleken dat dit 
monumentale metselwerk 
beschadigd is. Na restauratie 
zal het voormalig poortgebouw 
als toegangspoort voor het 
stadspark dienen.  

Wat willen we bereiken
In stand houden van de monumenten. Dit doen we door het onderhoud van deze monumenten 
mee te nemen in het meerjarig onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed en bezittingen. 
Voor de Molens wordt uitgegaan van een Periodiek Instandhoudingsplan (PIP), een onderhoudsplan 
speciaal voor molens. 

Risico’s
Wanneer er schade ontstaat aan een monument als gevolg van onverwachte omstandigheden 
dan zijn de uitgaven voor herstel vaak groot. Hiermee wordt geen rekening gehouden in de 
budgetten.

6.4 Erfpacht en Verspreid bezit
In de gemeentelijke vastgoedportefeuille zitten ook stukken grond in erfpacht, restant bouwkavels, 
restant bedrijfskavels en stukken grond niet zijnde openbaar gebied. In 2019 is gestart met het 
in kaart brengen van dit bezit en in 2020 is hier mee doorgegaan. Het project ‘formalisering 
oneigenlijk grondgebruik’ draagt ook bij aan een verdergaande completering van het overzicht. 

Afbeelding:  Poortgebouw voormalig kasteel
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Onderstaand een overzicht van het bezit dat momenteel in beeld is.  

Overzicht grondbezit en (pacht) inkomsten 2020:
Locatieadres Inkomsten Boekwaarde 

31-12-2020
Einddatum 
overeenkomst

Opmerking

A v Saksenstraat (voorm Zevensprong) € 80.910

Achterstestraat T2389 € 36.800

Altweerterkapelstraat € 847,50 € 177.655 01-02-2037

Bocholterweg € 50,00 € 0 01-01-2018

Bocholterweg € 4.074,60 € 0 01-02-2034

Bocholterweg (in Pacht) AH17 € 23.358

Bocholterweg 89 € 22,69 € 0 02-12-2027

Bocholterweg AE20 Zonnepanelen € 9.283

Bosbrugweg AF76 € 2.293

Boshoverweg € 2.214,61 01-11-2028

Boshoverweg 49 N2916 (voorm school) € 52.490

Bregterweg 4 € 444,99 € 0 01-06-2020

BS Schuttebeemd bouwkundige voorzien-
ing VMBO S5318 € 179.459

Burg. Smeijersweg 2A € 50,00 € 0 04-02-2045

Burg. Smeyersweg 4 € 22,69 € 0 29-12-2027

Burgemeesterlaan € 6.538,74

De Kempen / Witvennenweg € 355.800,00 € 0  In 2021 beëindigd 

Diesterbaan AE78 € 183

Doolhofstraat S92 en S93 € 2.046

Eutropiastraat 1 € 22,69 € 0 01-01-2018

Fatimalaan 17 R3189 naast fatimahuis € 18.833

Fuutstraat 10 € 141,20 € 0 30-12-2026

Fuutstraat 4 € 50,00 € 0 13-05-2038

Fuutstraat 6 € 22,69 € 0 03-05-2028

Geurtsvenweg € 9.149,40 € 0 10-06-2054

Geurtsvenweg € 7.531,52 € 0 02-07-2018

Geurtsvenweg 8 € 3.437,98 € 0 27-09-2033

Graafschap Hornelaan € 29.512,68 € 0 05-04-2049

Graafschap Hornelaan € 3.951,70 € 227.452 10-04-2049

Grond bij school Graswinkel € 114.943

Gronden Ijzerenmanweg € 190.000

Grondoverdracht leuken uit woonvisie € 444.945

Grotehegsteeg (Log) AD35-37-332 € 26.099

Grotesteeg (in ruil) AE743 € 640

Helmondseweg - Achtkantmolen D2106 € 15.606

Herenvenneweg K1641 € 2.554

Het dal (voorm Dalschool Keent) R1688 € 70.916

Hushoverheggen Z113 € 263

Kaaskampweg 4 € 50,00 € 0 19-06-2048
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Kaaskampweg 5 € 50,00 € 0 19-12-2038

Kaaskampweg 7 € 600,00 03-06-2058

Kazernelaan € 22,69 € 0 02-06-2024

Kazernelaan 113 € 363,02 € 0 18-12-2020

Kazernelaan 113A € 25,00 € 0 21-08-2033

Kempenweg € 36.952,18 € 778.012 21-12-2092

Kemperveldweg € 22,69 € 0 31-12-2031

Kemperveldweg € 22,69 € 0 31-12-2028

Kemperveldweg (houtwal) AC15 €   20.995,- € 939  Overige inkomsten 

Kemperveldweg 31 € 22,69 € 0 12-03-2027

Kemperveldweg 61 € 124,00 € 0 01-05-2026

Klein Leuken € 22,69 € 0 12-06-2021

Koekoeksweg (nabij 6a) Escape room € 16.207

Koekoeksweg 4 € 22,69 € 0 16-10-2025

Koenderstraat Z176 € 54.160

Landbouwperceel Tungelroy € 47.700

Limburglaan € 22,69 € 0 01-01-2023

Maaslandlaan/Overmazestraat T222 € 94.413

Mellenakkerweg (hondsteeg AB5) € 7.086  Aankopen (GREX) 

Moeselpeelweg AB83 € 643.250,- € 4.095  Verkopen 

Molenakkerdreef € 50,00 € 0 13-11-2045

Molensteeg (houtwal) AC262 stort € 2.332

Nabij Eutropiastraat 1 € 22,69 € 0 25-11-2026

Nazarethsteeg € 22,69 € 0 25-04-2018

Nedermaaslaan perceel bij 139 S5318 
naast kwadrant € 19.612

Noorderlaan 7 € 22,69 € 0 03-09-2024

Odamolenstraat 15 € 22,69 € 0 30-03-2043

Odamolenstraat N3890 - Kruising Odamo-
lenstraat	-	Suffolkweg € 1

Oude Graaf € 36.570,56 € 0 27-05-2049

Oude Trambaan € 22,69 € 0 01-04-2030

Parklaan 1 € 50,00 € 0 28-10-2041

Parklaan 1C € 22,69 € 0 27-12-2060

Peelterbaan € 150.558,00 € 0 16-12-2050

Penitentenstraat € 876,00 € 231.706 11-03-2045

Perc.Gr.Hornelaan 119 vml Wozoco T3011 € 34.239

Pijlstraatje 2 € 22,69 € 0 30-05-2024

Pylstraat Z198,199,385,426 € 98.438

Rectorijstraat Swartbroek (kapelheuvel-
straat) € 5.071

Ringbaan Noord € 11.058,22 € 278.160 06-10-2027  In 2021 beëindigd 

Ringbaan Oost € 44,39 € 0 10-07-2022

Ringbaan Oost groen F2744 € 46.539

Ringbaan Oost landbouw F3265 € 11.014

Ringbaan Zuid € 15.761
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Ringbaan Zuid,(ged.Pacht) € 1.309

Stienestraat Z355 € 481

Streeksteeg (verhuurd) Z146 € 15.706

Suffolkweg	N6037 € 55.710

Terrein Kermisexpl.Eindh.weg € 56.679

Trancheeweg € 146.673,36 € 0 12/16/2051

Truppertstraat (Koonekoel) AC727 € 143

Tungelerdorpstraat € 50.025

Tussen Kanaalstraat 3 en 5 - garagebox € 25.904

Tuurkesweg € 3.966,04 € 0 11-05-2031

Victor de Stuersstraat R46 € 155

Voorhoeveweg K1037 € 1.184

Voorhoeveweg K334 € 3.333

Vrakkerveld 2B € 22,69 € 0 01-11-2022

Vrakkerveld 4 € 50,00 € 0 13-12-2040

Vrakkerveld 5 € 22,69 € 0 01-11-2017

Vrakkerveld 7 € 22,69 € 0 08-07-2022

Vrakkerveld 9 € 22,69 € 0 29-09-2025

WB complex 7 woningen verspreid over-
name EZ € 1

Werkmeestershof R4888 (deel OG) € 71.922

Wijkpark  leuken (middelstestraat); 
niet-schoolterrein € 1.701

Woonw.kamp spoor/Roerm.weg € 10.461

Zoomweg 16 AE8888 € 41.750

Tabel 6.8: Overzicht verspreid bezit, erfpachten en boekwaarden

Wat willen we bereiken
In 2021 wordt verder gewerkt aan het inzichtelijk krijgen van het verspreid bezit aan gronden 
en	de	bijbehorende	boekwaarde.	In	2019	en	2020	zijn	al	grote	stappen	gemaakt.	De	verfijning	
voor 2021 heeft voornamelijk betrekking op de procedures opzetten waardoor het inzicht up-to-
date blijft. 

Het verspreid bezit kan bijdragen aan de inzet voor verduurzaming, klimaatadaptatie, 
stadsecologie of anders. In 2020 is het project oneigenlijk grondgebruik opgestart. Het doel is 
om het oneigenlijk gebruik van gemeentelijk verspreid bezit in kaart te brengen en te legaliseren. 
Hetzij door verkoop, hetzij door verhuur, hetzij tot terugvordering en handhaving. 
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6.5 Woningen en standplaatsen

Woningen:
De verhuur van woningen behoort niet tot de kerntaak van de gemeente. Het beleid is er dan ook 
op gericht om deze vastgoedobjecten af te stoten. Er is een aantal objecten die om strategische 
redenen in bezit worden gehouden. Het gaat hier om de woningen aan de Hogesteenweg en 
Hegstraat. Deze woningen zijn onderdeel van het plangebied Beekstraatkwartier. Voor dit gebied 
wordt in 2021 een project opgestart voor een gebiedsontwikkeling. 

De appartementen aan de Beekstraat vallen buiten het plangebied en zijn om die reden ook in 
de verkoop gedaan. In 2020 zijn de laatste appartementen, Beekstraat 18-22-24-26, verkocht. 
De raad is hierover apart geïnformeerd en er is voor gekozen om het resultaat van deze 
appartementen	niet	in	het	financieel	overzicht	op	te	nemen.		

De woningen aan de St. Sebastiaankapelstraat behoren tot een grondexploitatie Kampershoek-
Noord. De toekomstige bestemming van deze woningen in het kader van de ontwikkeling van de 
grondexploitatie is nog onvoldoende duidelijk. Vanuit vastgoed worden de woningen onderhouden 
en verhuurd. In de huurovereenkomsten wordt uitgegaan van tijdelijke huur. De woningen zijn 
wegbestemd, het zogenaamde overgangsrecht is hier van toepassing. 

Financieel overzicht woningen 2020

Object Uitgaven Inkomsten Resultaat

Hegstraat € 55.576,- € 86.067,- € 30.491,- positief

Hogesteenweg € 56.025,- € 53.433,- €   2.592,- negatief

St. Sebastiaankapel-
straat

€ 20.099,- € 21.695,- €        86,- positief

Tabel 6.9: Financieel overzicht woningen

Afbeelding:  Sint Winkel-wandelstraat 34 Afbeelding:  Sint Sebastiaankapelstraat 38
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Balanspositie woningen

Object Bedrag Toelichting

Hegstraat 13 € 265.727,- Boekwaarde per 31-12-2020

Hegstraat 15 € 223.875,- Boekwaarde per 31-12-2020

Hegstraat 21 € 257.987,- Boekwaarde per 31-12-2020

Hegstraat 25 € 214.074,- Boekwaarde per 31-12-2020

Hegstraat 27 € 221.472,- Boekwaarde per 31-12-2020

Hegstraat 3 € 255.850,- Boekwaarde per 31-12-2020

Hegstraat 35 € 243.494,- Boekwaarde per 31-12-2020

Hegstraat 39 € 265.665,- Boekwaarde per 31-12-2020

Hegstraat 9 € 239.776,- Boekwaarde per 31-12-2020

Hogesteenweg 3 € 183.239,- Boekwaarde per 31-12-2020

Hogesteenweg 5 € 217.107,- Boekwaarde per 31-12-2020

Hogesteenweg 7 € 245.867,- Boekwaarde per 31-12-2020

Hogesteenweg 9 € 220.077,- Boekwaarde per 31-12-2020

Hogesteenweg 11 € 212.076,- Boekwaarde per 31-12-2020

Hogesteenweg 13 € 221.747,- Boekwaarde per 31-12-2020

St. Seb. Kapelstraat 21 Onderdeel grondexploitatie

St. seb. Kapelstraat 34 Onderdeel grondexploitatie

St. seb. Kapelstraat 38 Onderdeel grondexploitatie
Tabel 6.10: Balanspositie woningen

Wat willen we bereiken
Voor de woningen aan de Hegstraat en Hogesteenweg is een apart verhuurbeleid vastgesteld. 
Enkele woningen in eigendom van de gemeente hebben het einde van de levensduur bereikt. 
Vanwege de ligging in het ontwikkelgebied Beekstraatkwartier is het onderhoud steeds gericht 
geweest op tijdelijk behoud. Om de woningen langer in stand te houden is groot renoverend 
onderhoud noodzakelijk. Op dit moment is nog niet duidelijk op welke manier de woningen 
onderdeel gaan uitmaken van het plangebied Beekstraatkwartier. De woningen met een slechtere 
staat van onderhoud aan de Hogesteenweg worden niet verhuurd maar worden in gebruik 
gegeven. Via Wonen Limburg worden de woningen tijdelijk ter beschikking gesteld aan mensen 
met een hoge woningnood en / of een smalle beurs. 

Risico’s
Risico	op	leegstand.	Binnen	de	vastgoedbudgetten	is	hiervoor	geen	risico	buffer	aanwezig.
De woningen aan de Hegstraat en Hogesteenweg zijn onderdeel van het plangebied 
Beekstraatkwartier. Een gebiedsontwikkeling van een strategische plek, midden in de binnenstad, 
vraagt om een zorgvuldige aanpak. Extra complicerende factor is het gegeven dat de gemeente 
niet van alle woningen het eigendom heeft. 

Standplaatsen:
In de gemeente Weert zijn verschillende locaties voor standplaatsen en woonwagens. 
De standplaatsen en woonwagens aan het Hoverveld liggen op het industrieterrein. Het beleid 
richt zich op het continueren van de huur aan de bestaande bewoners. Wanneer de huur wordt 
opgezegd wordt de standplaats niet opnieuw verhuurd, gelet op de ligging op een bedrijventerrein 
en de daarmee gepaard gaande milieuhinder. 
Aan het Savelveld worden alleen de standplaatsen verhuurd. De woonwagens zijn in eigendom 
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bij de huurders van de standplaatsen. Mogelijkheden om de standplaatsen te verkopen zijn in 
het verleden onderzocht. Dit is niet haalbaar gebleken. 
Aan de Eindhovenseweg worden overwinteringsstandplaatsen van kermisexploitanten verhuurd. 

Financieel overzicht standplaatsen 2020

Object Uitgaven Inkomsten Resultaat

Eindhovenseweg (kermisterrein) €   2.107,- €   2.385,- €      278,- positief

Hoverveld €   6.498,- € 12.854,- €   6.356,- positief

Oude Laarderweg €   7.764,- €     141,- €   7.623,- negatief

Savelveld € 41.766,- €   5.774,- € 35.992,- negatief

Roeventerpeelweg €     152,- €   2.427,- €   2.275,- positief
Tabel 6.11: Financieel overzicht standplaatsen

Voor de standplaatsen Savelveld hebben werkzaamheden aan de voorzieningengebouwtjes 
plaats gevonden. Het dak is vernieuwd en er is geschilderd. De kosten zijn verrekend met de 
onderhoudsreserve en daarmee budgettair neutraal in de jaarrekening 2020 verwerkt. 
Er zijn nieuwe huurders voor Savelveld 2 en 4 waarmee ook een oplossing is gevonden voor het 
illegaal in gebruik genomen grond en de illegaal geplaatste opstallen. 
De ontmanteling van de standplaats Oude Laarderweg heeft de nodige onkosten met zich 
meegebracht. De standplaats is opgeheven en, conform de oorspronkelijke situatie, ingericht als 
openbaar groen. 

Balanspositie mobiele woonunits

Object Bedrag Toelichting

Hoverveld 19 en 21 € 10.609,- Boekwaarde per 31-12-2020
Tabel 6.12: Balanspositie mobiele woonunits

Alle andere objecten binnen deze groep kennen geen boekwaarde omdat het alleen de grond 
betreft en afgeschreven voorzieningen gebouwtjes. De standplaatsen aan Hoverveld worden 
inclusief woonwagen verhuurd. Deze woonwagens kennen een resterende boekwaarde.  

Wat willen we bereiken
In 2020 is er een onderzoek geweest naar de mogelijkheden om het huidige aantal 
standplaatsen te vergroten. Dit als vervolg op de uitkomsten van een behoeftenonderzoek 
waaruit gebleken is dat er een grote wachtlijst is voor standplaatsen. Er is een aantal mogelijke 
uitbreidingslocaties aangewezen, de gemeente zorgt voor het publiekrechtelijke traject (herzien 
bestemmingsplannen), tevens dient voor elke locatie een grondexploitatie te worden geopend. 
Wonen Limburg is verantwoordelijk voor de aanleg van de standplaatsen en de woonwagens dan 
wel de chalets. 

Als gemeente gaan we niet over tot uitbreiding van het aantal standplaatsen in eigendom. Waar 
mogelijk worden de bestaande standplaatslocaties overgedragen aan een corporatie. 
In 2021 staat de vervanging van één van de beide woonwagens op Hoverveld gepland. Hiervoor 
zal een krediet worden aangevraagd. 
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6.6 Commerciële verhuur en Sloopplaatsen

Commercieel: 
In de gemeentelijke vastgoedportefeuille zitten een aantal objecten die bestemd zijn voor 
commerciële activiteiten. Hoewel commerciële verhuur niet tot de kerntaken behoort van de 
gemeente Weert is er voor gekozen om deze objecten in bezit te houden. De strategische ligging 
in een gebied waarvoor een gebiedsontwikkeling wordt overwogen is dan de aanleiding. 

Financieel overzicht commerciële verhuur 2020

Object Uitgaven Inkomsten Resultaat

Beekstraat 50-56-60 €   7.662,- € 38.640,- € 30.978,- positief

Dr. Kuiperstraat € 20.732,- € 29.000,- €   8.268,- positief

Nassaulaan €     703,- €   7.742,- €   7.039,- positief

Burg. Smeijersweg €     532,- €   8.560,- €   8.028,- positief

Ittervoorterweg € 51.341,- €   1.182,- € 50.159,- negatief
Tabel 6.13: Financieel overzicht commerciële verhuur

De kosten voor Ittervoorterweg worden voor het grootste deel bepaald door de kapitaallasten. 

Binnen de gemeente Weert wordt het eigenaarsonderhoud verwerkt in het meerjarig 
onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed, en wordt er niet ‘gespaard’ voor toekomstig 
eigenaarsonderhoud. Op basis van een onderhoudsplanning wordt voor de periode van vijf 
jaar een reserve opgebouwd. Door de afwijkende methodiek van huur berekenen (met een 
‘spaar’ component voor eigenaarsonderhoud) en de verwerking op basis van werkelijke uitgaven 
ontstaat er een vertekend beeld van het resultaat. 

Wat willen we bereiken
Voor de winkels in de Beekstraat geldt dat in 2021 het onderhoud er op gericht zal zijn om de 
huidige staat van onderhoud te handhaven. Bij grotere onderhoudsuitgaven wordt de afweging 
gemaakt of de uitgaven in verhouding staan tot de gebiedsontwikkeling van het Beekstraatkwartier. 
De belangen van de ondernemers in relatie tot de uitvoering van hun bedrijfsactiviteiten worden 
hierin uiteraard mee gewogen.   
  
Het gebouw aan de Dr. Kuiperstraat wordt gebruikt door de voedselbank en de sponsorwinkel. De 
voedselbank en sponsorwinkel hebben een directe subsidierelatie met de gemeente en kunnen 
daarom niet als commerciële huurder worden gezien. Voor 2021 zal vastgoed samen met andere 
beleidsafdelingen bekijken welke invulling aan het gebied rondom de brandweerkazerne wenselijk 
is. Hierin wordt ook de vraag van de brandweerkazerne om een regionale opleidingsfunctie 
vanuit Weert te kunnen vervullen meegenomen. 
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Sloopplaatsen:
Financieel overzicht sloopplaatsen

Object Uitgaven Inkomsten Resultaat

Roeventerpeelweg 1 €   101,- € 2.427,- € 2.326,- Positief

Roeventerpeelweg 3 €     73,- € 2.427,- € 2.354,- positief

Roeventerpeerweg 4 € 1.814,- € 2.427,- €    613,- positief

Roeventerpeelweg 5 €    209,- € 2.427,- € 2.218,- positief

Roeventerpeelweg 7 €      73,- € 2.427,- € 2.354,- positief
Tabel 6.14: Financieel overzicht sloopplaatsen

Risico’s
Door de activiteiten van de sloopplaatsen is de grond vervuild. Wanneer de bedrijfsactiviteiten 
worden beëindigd dan zal sanering van de bodem moeten plaatsvinden. In de huurcontracten is 
vastgelegd dat de huurder hiervoor verantwoordelijk is. 

Afbeelding:  Tuin Natuur- en Milieu Centrum
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7. Totalen in cijfers de maatschappelijke en financiële getallen

7.1 Inleiding
In	de	MPGV	2020	-	2021	is	de	financiële	benadering	van	de	verschillende	objecten	beschreven	
vanuit	de	vastgoed	budgetten.	De	vastgoedobjecten	hebben	echter	niet	alleen	een	financiële	
betekenis voor de gemeente Weert. De vastgoedportefeuille van de gemeente Weert bestaat 
voornamelijk uit objecten met een maatschappelijke functie. Dat betekent dat bij het bepalen 
van een huurprijs of erfpacht niet uitgegaan wordt van dekking van kosten of winst maar dat er 
een maatschappelijke afweging wordt gemaakt. 

In dit hoofdstuk wordt inzage gegeven in de totale uitgaven van object(groepen), de 
huurinkomsten en de bijkomende subsidie. Niet van alle objecten is de subsidie inzichtelijk of 
is de subsidie gerelateerd aan de huisvesting. Bij sport is er geen sprake van subsidie in relatie 
tot de huisvesting. De subsidie op de huisvesting zit verweven in maatschappelijke tarieven 
die in rekening worden gebracht en de werkelijke uitgaven van beheer en onderhoud van de 
verschillende sportaccommodaties. 

7.2 Buurthuizen en Multifunctionele accommodaties
Financieel overzicht inclusief subsidies Buurthuizen en MFA’s 2020:

Naam Uitgaven Inkomsten Subsidie

Buurtcentrum Moesel € 88.394,- € 59.319,- Onderdeel afspraken Punt 
Welzijn

Kwintet € 18.771,- € 18.320,- € 12.500,- voor beheer

Buurthuis Groenewoud € 14.982,- €   5.544,- € 12.500,- voor beheer

De Stegel €   4.195,- €         0,-

Buurthuis Fatima € 44.110,- €   3.710,- € 12.500,- voor beheer

De Zaal Stramproy - - € 24.500,- eigenaarsonderhoud

MFA Swartbroek Corneel / 
Plexat

€ 51.341,- €   9.024,- € 12.500,- voor beheer  
(Corneel)

MFA Tungelroy Kimpeveld € 37.204,- €   6.088,- € 12.500,- voor beheer

MFA Keent Keenterhart € 70.055,- € 20.205,- € 69.201,- exploitatiesubsidie
Tabel 7.1: Financieel overzicht inclusief subsidies Buurthuizen en MFA’s
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Effect op de gemeentelijke begroting:

Naam Positief Negatief

Buurtcentrum Moesel €   29.074,-

Kwintet €   12.950,-

Buurthuis Groenewoud €   21.938,-

De Stegel €     4.195,-

Buurthuis Fatima €   52.900,-

De Zaal Stramproy €   24.500,-

MFA Swartbroek Corneel / Plexat €   54.817,-

MFA Tungelroy Kimpeveld €   43.616,-

MFA Keent Keenterhart € 119.051,-
Tabel 7.2: Buurthuizen: totale uitgaven inclusief subsidie

Grafische weergave:

Grafiek 7.1: Buurthuizen: uitgaven inclusief subsidies 
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7.3 Sport

Financieel totaaloverzicht sportaccommodaties 2020:

Accommodatie Totale kosten

 Aan de Bron € 274.242

 St. Theunis € 58.303

 Boshoven € 227.636

 Grenslibel € 171.690

 Op den Das € 47.459

 Microhal € 45.788

 Molenveld € 22.061

 Binnensport totaal € 847.183

 Turnhal (De Kazerne) € 76.351

 Markeent € 66.989

 KEC € 37.179

 Gehuurd totaal € 180.520

 St. Theunis € 134.113

 De Moeësdiêk € 190.214

 De Steinakker € 62.120

 Molenzicht € 15.066

 De Graswinkel € 80.190

 Ut Veldje € 22.445

 St. Louis € 30.193

 Laarderveld € 87.268

 Boshoven € 89.194

 Op den Das € 67.295

 Buitensport totaal € 778.102

  

 Totaal sport € 1.805.807
Tabel 7.3: Financieel totaaloverzicht sportaccommodaties

De subsidies voor sportstimulering zoals topsport en verenigingszwemmen zijn niet meegenomen 
in het overzicht.
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Grafische weergave:

Grafiek 7.2: Totale uitgaven sport

7.4 Speciale objecten
Financieel overzicht inclusief subsidies speciale objecten 2020:

Naam Positief Negatief Subsidie 
huur /  
huisvesting

Subsidie  
activiteiten

Zalencomplex Poort van 
Limburg

€    152.517,-

Munttheater €    324.292,- € 262.730,- € 1.077.716,-

Zwembad IJzeren Man € 1.186.362,- € 226.062,- €    287.140,-

Bosuil €   5.507,- €   65.245,- €    182.211,-

NMC € 45.613,- €   55.991- €    146.024,-

Voormalig stadhuis €    256.424,-

Bibliocenter en streekom-
roep

€    136.730,- € 187.481,- € 1.227.616,-

Museum €      79.877,- €    801.500,-
Tabel 7.4 Financieel totaaloverzicht speciale objecten

Voor de werking van het museum, de exploitatiekosten van het gebouw en het onderhoud van de 
collectie zijn voor het museum aparte gemeentelijke budgetten gereserveerd. Deze budgetten 
zijn meegenomen in dit overzicht. 
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Grafische weergave:

Grafiek 7.3: Specifieke objecten: uitgaven inclusief subsidies

Totaal overzicht grafisch:

Grafiek 7.4: Voorzieningen: uitgaven inclusief subsidies
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