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Voorgesteld besluit 

1. het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan de in onderhavig voorstel 

voorgestelde constructie met als doel om de entrée van de Brede Maatschappelijke 

Voorziening Martin Giessen aan te passen; 

2. het college heeft besloten om een krediet ad € 48.000,-- beschikbaar te stellen met als 

doel om de entrée van de Brede Maatschappelijke Voorziening Martin Giessen  aan te 

passen. 

3. het college heeft besloten de begroting te wijzigen conform de toelichting op de 

middelen; 

4. het college besluit om akkoord te gaan met de in onderhavig voorstel voorgestelde 

huurverhoging en besluit de bijgevoegde brief aan de Stichting Gemeenschapshuizen 

Swalmen te verzenden. 

 

Besluit 

1. het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan de in onderhavig voorstel 

voorgestelde constructie met als doel om de entrée van de Brede Maatschappelijke 

Voorziening Martin Giessen aan te passen; 

2. het college heeft besloten om een krediet ad € 48.000,-- beschikbaar te stellen met als 

doel om de entrée van de Brede Maatschappelijke Voorziening Martin Giessen  aan te 

passen. 

3. het college heeft besloten de begroting te wijzigen conform de toelichting op de 

middelen; 



 

4. het college besluit om akkoord te gaan met de in onderhavig voorstel voorgestelde 

huurverhoging en besluit de bijgevoegde brief aan de Stichting Gemeenschapshuizen 

Swalmen te verzenden. 

 

 



1 BW voorstel - renovatie entrée wijkaccommodatie Martin Giessen.docx 

 

 

 

  

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND 

 

   

 

Onderwerp: Renovatie entrée wijkaccommodatie Martin Giessen 

 

Bijlagen:  

Bijlage 1 conceptbrief 

Bijlage 2 voorstel aanpassing. 

Samenvatting: 

Uw college wordt voorgesteld om medewerking te verlenen aan een constructie waarbij de entrée van de Brede 

Maatschappelijke Voorziening Martin Giessen (BMV) kan worden aangepast zodat bezoekers, ook in 

groepsverband, makkelijker de accommodatie kunnen betreden. 

 

Toelichting op voorstel: 

Op 12 juni 2017 heeft uw college de voor subsidiejaar 2018 € 140.000,-- aan budgetsubsidie verleend aan de 

Stichting Gemeenschapshuizen Swalmen (SGS) ten behoeve van het beheer en de exploitatie van de BMV 

onder voorbehoud van vaststelling van de gemeentebegroting 2018 door de gemeenteraad. 

 

Nadat dit besluit is genomen heeft er een gesprek plaatsgevonden met de vertegenwoordiging van de SGS en 

wethouder IJff . Dit overleg heeft op 12 juli 2017 plaatsgevonden. Tijdens dit overleg is gesproken over een 

aantal recente ontwikkelingen met betrekking tot de BMV. Het is namelijk zo dat het aantal bezoekers toeneemt. 

Dit komt onder andere doordat voor een aantal activiteiten die tot op heden plaats konden vinden in het 

schoolgebouw van Broekhin wordt gezocht naar alternatieven, omdat dit gebouw op den duur niet meer 

beschikbaar is. De bestaande entrée van de BMV is te krap voor grotere groepen bezoekers die gelijktijdig bij 

de accommodatie aankomen. Derhalve heeft de SGS de wens om de entrée van de BMV aan te passen. 

 

Op verzoek van onze gemeente is aan de architect van de BMV, Povše & Timmermans – architecten, gevraagd 

om mee te denken hoe deze wens van de SGS gerealiseerd zou kunnen worden. Dit is om niet gebeurd. Het is, 

volgens dit architectenbureau, mogelijk om de bestaande entrée te verbreden. In principe bestaat het voorstel 

eruit om de bestaande entrée te vergroten, waardoor de tochtsluis bijna 3 keer zo groot wordt en het 

entreeportaal twee keer zo breed. Als bijlage 2 is de gewenste aanpassing bij dit voorstel gevoegd. Het bestuur 

van de SGS heeft aangegeven dat dit voorstel tegemoet komt aan de wens. Ambtelijk wordt dit voorstel 

eveneens positief beoordeeld, omdat het gebouw door deze aanpassing functioneler wordt en hiermee een 

knelpunt vanuit de SGS wordt weggenomen. 

 

Om deze renovatie te kunnen uitvoeren is naar verwachting een investering van € 48.000 inclusief BTW nodig. 

Uw college wordt verzocht om deze investering te doen. Deze investering heeft gevolgen voor de huursituatie: 

De SGS is huurder van de BMV en betaalt op dit moment een huurprijs van € 13.058,53 per maand. Een 

onafhankelijke taxateur is verzocht de marktconforme huurverhoging te berekenen in verband met de 

voorgenomen renovatie, waarmee circa 7,5 m² extra vloeroppervlakte wordt gerealiseerd. De berekende 

marktconforme huurverhoging bedraagt € 75,- per maand, wat voor de SGS neerkomt op een totale huurprijs 

van € 13.133,53 per maand. De SGS heeft reeds, voordat de marktconforme huurverhoging was berekend, per 

e-mail d.d. 11 december 2017 aangegeven dat zij akkoord gaan met een verhoging van de huurprijs vanwege 

de beoogde renovatie. Wanneer uw college akkoord gaat met onderhavig voorstel zal de huurverhoging van € 

75,- per maand worden vastgelegd middels verzending van bijgevoegde conceptbrief (bijlage 1), welke voor 

akkoord en ter ondertekening zal worden voorgelegd aan de SGS.  

 

Binnen het traject om te komen tot deze aanpassing is er steeds naar gestreefd om deze aanpassing vóór de 
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carnaval van 2018 gereed te hebben. Doordat de gegevens de gegevens van de onafhankelijk taxateur 

langdurig op zich hebben laten wachten behoorde een oplevering vóór deze datum niet tot de mogelijkheden 

omdat bouwmaterialen niet meer op tijd voor handen waren. De SGS is hierover geïnformeerd. Omdat de SGS 

wel al per mail heeft aangegeven dat zij akkoord gaan met de huurverhoging en is er reeds een aanvang 

gemaakt met de werkzaamheden. 

 

Advies 

Uw college wordt geadviseerd om medewerking te verlenen aan de in dit voorstel beschreven constructie 

waarbinnen de entrée van accommodatie Martin Giessen kan worden aangepast. Voorts wordt uw college 

geadviseerd de huurprijs voor de BMV te verhogen met een bedrag van € 75,- per maand, dit middels 

bijgevoegde conceptbrief, welke door de SGS voor akkoord dient te worden ondertekend. 

  

Toelichting op de middelen:  

Voor verbreding van de entree is een investering noodzakelijk van naar verwachting maximaal € 48.000,- incl. 

BTW. Conform de nota vaste activa beleid gemeente Roermond 2017 wordt voorgesteld de investering in 25 

jaar af te schrijven. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten kunnen worden gedekt binnen hetzelfde subproduct 

uit de begrotingspost 60530 Jeugdgebouwen en lokalen die daar voldoende ruimte voor biedt. 

 

Voorgesteld wordt om de begroting als volgt te wijzigen: 

 

Begrotingswijziging 

Mutaties in de exploitatie 

Omschrijving 2018 2019 2020 2021 2022 

Kapitaallasten (473000.61522)   € 1.920 € 1.920 € 1.920 € 1.920 

Toegerekende reële en bespaarde 

rente (474000.61522) 

   

€ 600 

 

€ 576 

 

€ 552 

 

€ 528 

Overige inkomensoverdrachten 

Jeugdgebouwen en lokalen 

(443800.60530) 

  

-/- € 2.520 

 

-/- € 2.520 

 

-/- € 2.520 

 

-/- € 2.520 

Huuropbrengsten (836000.61522)  € 2.612,12 € 2.612,12 € 2.612,12 € 2.612,12 

Subsidies (442000.61522)  -/- € 

146.592,71 

-/- € 

146.592,71 

-/- € 

146.592,71 

-/- € 

146.592,71 

Inkomensoverdracht-ov.instellingen 

(443800.61522) 

 € 

143.980,59 

€ 

144.004,59 

€ 

144.028,59 

€ 144.052,59  

 

 

Ingeval van een krediet, de kapitaallasten alsmede de afschrijvingstermijn vermelden 

 

Wijzigingen in reserves/voorzieningen en aanvraag investeringskredieten 

 

Omschrijving 2018 2019 2020 2021 2022 

Krediet verbreding entree BMV 

Martin Giessen 

 

€ 48.000,-- 

    

 

 
  

 


