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Gemeente
Roosendaal

t7-07-2018

Raadsmededeling

Zaaknummerz 1.43076

het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder Wethouder Theunis

de raad van de gemeente Roosendaal

Datum:

Van:

Aan:

Steller:

Kopie aan:

Onderwerp:

K. Vermunt

H. Smits. Th. Van Dorst, weth. A. Theunis

aankoop woning lndustriestraat 2 te Roosendaal

Bijlage:

Taxatierapport lndustriestraat 2 4704 AC Roosendaal.pdf (original)

Kennisnemen van
Het besluit tot aankoop van de woning lndustriestraat 2 te Roosendaal.

lnleiding
De eigenaar van de woning lndustriestraat 2 te Roosendaal heeft onlangs zijn woning aan de gemeente te koop aangeboden.

I nform atie/kernboodschap
Wij hebben besloten de woning aan te kopen. Omdat er op dit moment nog geen grondexploitatie is opgesteld voor Stadsoevers
Oost zullen de lasten van deze transactie worden gedekt uit de Bestemmingsreserve Vastgoed. Aangeiien aanwending van een
reserve een raadsbevoegdheid is en de aanwending is dit geval afwijkt van de doelstelling van deze reserve, stellen wilu hiervan
in kennis.
Begrotingstechnisch zal dit overigens worden verwerkt in de BERAP 2018 en de daarbij door uw raad vast te stellen
begrotingswijziging.
Zodra er een grondexploitatie is opgesteld voor Stadsoevers Oost zal de grondexploitatie belast worden met de boekwaarde van
dit pand (incl. toekomstige extra afschrijvingen vanwege waardevermindering en/of sloopkosten).

Consequenties
De structurele lasten van deze transactie ( rente- en afschrijvingslasten, OZB, waterschapslasten, verzekeringen ) bedragen op
jaarbasis € 35.875 ( voor 2018: €34.87s i.v.m. Tzjaar rente en verzekeringen e.d.).
Bij de bepaling van de afschrijvingslasten is rekening gehouden met een toekomstige gebruiksduur van 4 jaar.

De woning zal na aankoop tijdelijk (tot medio 2022) worden verhuurd aan Acser met een huuropbrengst van € 3.000,-- per jaar.
Dit betekent een structurele netto-jaarlast voor de gemeente van€32.875 ( voor 2018: €34.125 i.v.m. ingang huur per'1-1Ò-
201 8).

Communicatie
n.v.t.

Bijlagen n.v.t.

Afsluiting en ondertekening

Wij vertrouwen erop U hiermede vol te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van
De secretaris, De


