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Openbare parkeergarage Stationskwa|ier
ADVIES
Instemmen met advies
openbare parkeergarage.
over het in eigendom verkrijgen van 3 extra parkeerplaatsen in de
TOELICHTING
Relatie met vorin voorstel :
Op 20 juli 2010 heeft u ingestemd met het advies BW-002141. In dit advies staat dat de
gemeènte Weert 177 parkeerplaatsen van Bouwfonds aankoopt koor een bedrag van C
3.540.000, -. Dit komt neer op C 20.000, - per parkeerplaats.
Alpemeen: ,
Op 21 oktob-er 2.010 is een allonge tussen Bouwfonds en de gemeente Weert getekend
voor het project Stationskwa/ier (Stationsstraat Zuidelijk deelgebied). In deze allonge is
opgenomen dat bouwfonds 77 parkeerplaatsen in de stallingsgarage en 103
parkeerplaatsén in de öpenbare gar|ge van het Stationskwadier realiseeo. De koopprijs
per parkeerplaats bedraagt f 20.000, - incl. BTW. Totaal is dit C 3.600.000, -.
A. rçl u m e nte n :
Bin'nep enkqle weken worden de parkeerplaatsen opgeleverd aan de gemeente.
Vooruitlopènd aah deze oplevering dient de gemeente de afrekening via notariskantèor
Weert, s B w w w W
11 ràbvember 2013
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Van Gorp Malherbe notarissen te Weert te betalen. Voor het project wordt GOML- subsidie
van C 1.900.000, - verleend (C 750. 000, - voor de parkeerplaatsen in de stallingsgarage
en C 250.000, - voor het tekort op de grondexploitatie van Bouwfonds). De afrekening van
deze subsidie dient diy jaar plaats te vinden. Daarom kan niet Ianger gçwacht worden met
de afrekehing van het project en juridische Ievering van de parkeerplaatsen.
Kanttekeninnen :
Binnen het krediet ''aankoop parkeérplaatsen'' is geen rekeriing gqhouden met de
aankoopkosten, de kosten voor onderhoud en de opbrengsten van 3 extra
parkeerplaatsen.
JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
Ni t van toepassing
e
FINANCZELE EN PERSONELE GEVOLGEN
De totale kosten excl. BTW bedragen C 3.025.209, -. Het beschikbare krediet van f
40 000 r is voldoehde om deze kosten op te vangen. Het restant binnen hét krediet
3.5 . ,
vloeit bij de afrekening kan het project terùg naar de post begrotingsaldo.
COMMUNICATIE/PARTICIPATIE
VOOr Wie iS dit advies Vai belanq'?:
4* Overigen (bijv. afzender/aankrager)
Nadere SpeciNcatie.' Van Gorp Malherbe notarissen, Biest 2 600 1 AR Weert
BouWfonds Ontwikkeling B.V. Regio Zuid, Postbus 6540 5600 HM Eindhoven
Geadviseerd wordt. de volnende communicatie-instrumenten te nebruike-n :
4. ove ri g
Geadviseerd wordt de voîoende oadicioatie-instrumentep te oebruiken:
4. Niet vah toepassing
OVERLEG GEVOERD MET
Intern:
Huub Driessens, financieel cönsulent sector bedrijfsvoering
Peter Kuppens, planeconoom afdeling projectontwikkeling
Extern :
Niet van toepassing
BIJLAGEN
Onenbaar:
Niet van toepassing
Niet-onenbaar:
Niet van toepassing
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