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*Z73358FD7B8* 

Vergadering Gemeenteraad van 25-05-2016   

Afdeling : Projectontwikkeling  Raadsvoorstel: 
RAD-001240  

Naam opsteller voorstel : Beelen, Nicole  Zaaknummer JOIN: 
Z/16/016074  

Portefeuillehouder : A.F. (Frans) van Eersel  Agendapunt: 
Ja  

 
Onderwerp 
 
Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen betreffende de verkoop van de 
onroerende zaak aan de Recollectenstraat 5 en 5A. 
 
Voorstel  
1. Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen betreffende de 
voorgenomen verkoop van de onroerende zaak gelegen aan de Recollectenstraat 5 en 5A 
(De Tiendschuur). 
2. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de niet 
openbare bijlagen zonder eindtermijn op grond van artikel 10 lid 2 sub b en sub g Wob. 
 
 
Inleiding  
Tijdens de collegevergadering van 28 april 2015 heeft het college van Burgemeester en 
Wethouders ingestemd met de verkoop van een aantal objecten, waaronder De 
Tiendschuur. De verkoop is onder begeleiding van een makelaar en notaris verder 
vormgegeven. 
 
Beoogd effect/doel  
Verkrijgen van wensen en bedenkingen van de raad over de voorgenomen verkoop van 
het pand gelegen aan de Recollectenstraat 5 en 5a. 
 
Argumenten  
In eerste instantie is besloten voor verkoop bij openbare inschrijving. Hiervoor is gekozen 
om alle geïnteresseerde partijen een kans te bieden een bod uit te brengen en het proces 
zo transparant mogelijk te houden. In oktober 2015 is de openbare inschrijving gesloten. 
Op basis van de biedingen heeft het college tijdens de vergadering van 20 oktober 2015 
besloten om niet tot gunning over te gaan. 
 
Onder begeleiding van makelaarskantoor Witte & Verheul en de notaris is de verkoop 
opnieuw vormgegeven. Dit proces heeft geleid tot een eindbod van € 685.001. Hierbij gaat 
de koper uit van de bestemming wonen en werken (huidige bestemming is 
maatschappelijk). De koper heeft als enige ontbindende voorwaarde gesteld dat 
Omgevingsvergunning eerste fase definitief wordt vastgesteld. De koper accepteert de 
huidige bodemgesteldheid. Dit betekent dat de koper de sanering voor eigen rekening en 
risico neemt. 
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Kanttekeningen  
Om tot een optimale prijsstelling te komen is besloten om de bestemmingsmogelijkheden 
te vergroten. Hiertoe is een omgevingsvergunning eerste fase opgestart waardoor de 
mogelijkheid ontstaat tot gebruik van maximaal twee woningen en/of kantoor en/of 
dienstverlening. Tijdens de terinzageleggingsperiode is één zienswijze ingediend. Op 1 
maart 2016 heeft het college deze zienswijze verworpen en de Omgevingsvergunning 
eerste fase vastgesteld. De belanghebbende kan tot en met 21 april 2016 tegen dit besluit 
bij de rechtbank beroep instellen. 
 
Gezien koper als ontbindende voorwaarde heeft gesteld dat de omgevingsvergunning 
eerste fase definitief wordt vastgesteld, dient er rekening mee gehouden te worden dat de 
zienswijze een vervolg kan krijgen bij de rechtbank. Zou zich dit voordoen, dan is de 
Omgevingsvergunning eerste fase pas definitief ná een positieve uitspraak van de rechter. 
 
Financiële gevolgen  
Het eindbod bedraagt € 685.001. Het verkoopresultaat bedraagt na aftrek van de restant 
boekwaarde € 658.359. 
De besparing op de exploitatielasten bedraagt in 2016 € 25.756 uitgaande van peildatum 
verkoop 1 mei 2016. Dit bedrag komt ten gunste van de eerder vastgestelde stelpost 
bezuiniging exploitatielasten. 
De financiële mutaties worden verwerkt via de 2e rapportage 2016. 
 
Uitvoering/evaluatie  
Niet van toepassing. 
 
Communicatie/participatie  
De koper wordt geïnformeerd over de voortgang. 
 
Advies raadscommissie  
 
- 
 
Bijlagen  
 
Openbaar: 
-Advies archeologie (ArchAeO),  
-Inschrijfstaat volledige bodemsanering (Milieutechnisch Adviesbureau Heel), 
-Inschrijfstaat bodemsanering in leeflagen (Milieutechnisch Adviesbureau Heel). 
 
Niet openbaar: 
-Taxatierapport (Hermans Bedrijfsmakelaars). 
-Memo De Tiendschuur – taxatiewaarde en verkoopresultaat 
De niet openbare bijlagen ligt voor u ter inzage in het geheime kastje. 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 
 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: RAD-001240 
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12-04-2016; 
 
 
 
 besluit: 
 
1. Instemmen met de verkoop van de onroerende zaak aan de Recollectenstraat 5 en 
  5A (De Tiendschuur) aan de koper. 
2. Voorstellen aan de gemeenteraad om eventuele wensen en bedenkingen 
betreffende voorgenomen verkoop van de onroerende zaak gelegen aan de 
Recollectenstraat 5/5A (De Tiendschuur) kenbaar te maken. 
3. Geheimhouding opleggen zonder eindtermijn van het bijgevoegde taxatierapport 
ingevolge 25 lid 2 Gemeentewet juncto 10 lid 2 sub b en sub g Wob 
4. De gemeenteraad verzoeken om de door het college opgelegde geheimhouding 
van het bijgevoegde taxatierapport op grond van artikel 10 lid 2 sub b en sub g Wob te 
bekrachtigen. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25-05-2016. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 


