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Onderwerp
Verkoop appartementen Beekstraat.

Voorstel
1. In principe in te stemmen met de verkoop van drie appartementen gelegen aan de

Beekstraat.
2. De gemeenteraad te verzoeken om eventuele wensen en bedenkingen betreffende

de voorgenomen verkoop kenbaar te maken.
3. Op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 onder b

en onder g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen ten
aanzien van de niet openbare bijlagen voor een termijn van 15 jaar.

4. Op grond van artikel 25 lid 2 va n de Gemeentewet geheim houd ing op te leggen
aan de raad ten aanzien van de niet openbare bijlagen voor een termijn van 15
jaar.

5. De raad voorstellen om de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien
van de niet openbare bijlagen te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 van de
Gemeentewet.

Inleiding
Tijdens de collegevergadering van 28 april 2015 heeft uw College ingestemd met de
verkoop van een aantal objecten, waaronder de 9 appartementen gelegen aan de
Beekstraat.

Beoogd effect/doel
Verkoop van de appartementen gelegen aan de Beekstraat 20,30 en 32, tegen een zo
hoog mogelijk verkoopresultaat.

Argumenten
Na besluitvorming in 2015 zijn er 2 van de 9 appartementen verkocht. Recent heeft een
investeerder interesse getoond in de drie appartementen nummer 20,30 en 32. Hiervoor
heeft de investeerder een maximaal bod van € 345.000,00 Kosten Koper uitgebracht.
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Twee van deze appatementen (Beekstraat 30 en 32) worden momenteel verhuurd. De
nieuwe eigenaar zal de rechten en plichten van de gemeente overnemen als verhuurder.
Koop breekt in dit geval geen huur. Het derde appartement (Beekstraat 20) wordt vrij van
verhuur verkocht.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De investeerder heeft een maximaal bod van € 345.000,00 uitgebracht. Gezien de
voorgenomen verkoop van de appartementen zijn deze per 31-12-2018 van vaste activa
overgeboekt naar voorraad. De totale waarde van deze overboeking bedraagt
€ 3LI.257,65. Bij verkoop wordt een incidenteel resultaat gerealiseerd van e 33.742,35.

De totale exploitatiekosten volgens begroting van de appaftementen bedragen
€ 9.639,99. De totale kapitaalslasten volgens begroting van de appaftementen bedragen
€ 8.638,99. De totale huuropbrengsten volgens begroting van de appartementen bedragen
€ 19.060,68. De correctie voor de begrote jaarlijkse onttrekking aan het onderhoudsfonds
voor de appaftementen bedraagt € L.471,-.

Totaal heeft de verkoop van de appartcmcntcn ccn ncgaticf cffcct van € 689,30 per jaar
op de begroting.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Com municatie/ participatie
De kandidaat koper zal na definitieve besluitvorming worden geinformeerd

Overleg gevoerd met
Intern:
Lusan Korten-Kavelaars - Ruimte & Economie
Jack WesLerrberg - Ruillile & Econonrie
Michel Jans - Ruimte & Economie
Orte Hermus - Ruimte & Economie
Leen Knapen-Simonis - Financiën & Control

Extern:
Joost Houben - MHK notarissen
Maarten Kirkels - Hermans bedrijfsmakelaars Weert

Bijlagen:
Openbaar:
Koopovereenkomst Beekstraat 20, 30 en 32

Niet openbaar:
Taxatiera pport Herma ns bedrijfsmakelaars
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