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*Z734C444AC8* 

Vergadering Gemeenteraad van 29-09-2016   

Afdeling : Projectontwikkeling  Raadsvoorstel: 
RAD-001286  

Naam opsteller voorstel : Beelen, Nicole Zaaknummer JOIN: 
Z/16/018223  

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

 
Onderwerp 
Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen betreffende de voorgenomen 
verkoop van de onroerende zaken gelegen aan de Emmasingel 37, Begijnenhofstraat 11a 
en 13. 
 
Voorstel  

1. Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen betreffende de 
voorgenomen verkoop van de onroerende zaken gelegen aan de Emmasingel 37 
(voormalige Martinusschool), Begijnenhofstraat 11a en 13 (gymzaal St. Louis). 

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 voormalige 
Martinusschool en gymzaal St. Louis. De verkoop is tot stand gekomen door het team 
vastgoed in samenwerking met Van Gorp-Malherbe notarissen. 
 
Beoogd effect/doel  
Verkrijgen van wensen en bedenkingen van de raad over de voorgenomen verkoop van de 
panden gelegen aan de Emmasingel 37, Begijnenhofstraat 11a en 13 tegen een zo hoog 
mogelijke verkoopprijs binnen de huidige bestemming. Bij de verkoop wordt uitgegaan 
van levering per 15-01-2017. 
 
Argumenten  
De afgelopen jaren hebben zich meerdere partijen met interesse gemeld in de voormalige 
Martinusschool in combinatie met gymzaal St. Louis. Om deze partijen gelijke kansen te 
bieden, is besloten om de panden te verkopen bij inschrijving. Op 10-06-2016 werd de 
openbare inschrijving gesloten. Het hoogst ontvangen bod bedraagt € 722.222,--. 
 
Kanttekeningen  
De voormalige Martinusschool is op dit moment tijdelijk in gebruik door basisschool 
Leuken. Volgens de planning zal de school uiterlijk 01-01-2017 haar intrek nemen in de 
nieuwbouw en komt de voormalige Martinusschool beschikbaar. Indien het nieuwe IKC 
Leuken niet op tijd opgeleverd kan worden, kan de school verlengd gebruik blijven maken 
van de voormalige Martinusschool. 
 
Gymzaal St. Louis wordt op dit moment verhuurd aan twee gymverenigingen, te weten 
Jan van Weert en Djavana. Alvorens het gebruik van dit pand kan worden beëindigd, dient 
alternatieve huisvesting te zijn gerealiseerd voor deze verenigingen. Naar verwachting zal 
dit proces langer duren dan 15-01-2017. Om deze reden wordt gymzaal St. Louis in 



Pagina 2 
 
 

verhuurde staat verkocht. In de koopovereenkomst Begijnenhofstraat is als voorwaarde 
opgenomen dat de gymverenigingen gebruik kunnen blijven maken van de gymzaal. 
 
Financiële gevolgen  
De opbrengst van de verkoop bedraagt € 722.222,--. De boekwaarde (na afschrijving 
2016) bedraagt € 160.641,24. De netto-opbrengst bedraagt derhalve € 561.580,76. 
De besparing op de exploitatielasten bedraagt in 2017 € 31.910, uitgaande van  
levering per 15-01-2017. Dit bedrag komt ten gunste van de eerder vastgestelde stelpost 
bezuiniging exploitatielasten. 
 
De financiële mutaties worden verwerkt via de 1e rapportage 2017. 
 
Uitvoering/evaluatie  
Niet van toepassing 
 
Communicatie/participatie  
Alle partijen die een bod hebben uitgebracht, worden geïnformeerd over uw besluit. 
De turnverenigingen worden geïnformeerd over de verkoop en de gevolgen voor de huur 
van de gymzaal. 
 
Advies raadscommissie  
 
- 
 
Bijlagen  
Openbaar: 

- Koopovereenkomst Emmasingel 37; 
- Koopovereenkomst Begijnenhofstraat 11a en 13; 

 
Niet openbaar: 

- Taxatierapport Emmasingel 37; 
- Taxatierapport Begijnenhofstraat 11a en 13; 
- Proces verbaal van verkoop bij inschrijving Emmasingel 37, Begijnenhofstraat 11a 

en 13. 
 
 
 
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-001286 
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28-06-2016; 
 
 
 
 besluit: 
 

1. Het kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen betreffende de 
voorgenomen verkoop van de onroerende zaken gelegen aan de Emmasingel 37 
(voormalige Martinusschool), Begijnenhofstraat 11a en 13 (gymzaal St. Louis). 

2. Het 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. 

 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29-09-2016. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 


