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Geacht raadslid,

In uw brief dd. 6 oktober 2011 stelt u - op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde •
een vraag (of een aantal vragen) omtrent de V W .
De vragen luiden:
1. Hoe is op dit moment de stand van zaken tot loskoppeling van VW-Valkenswaard?
2. Zal deze loskoppeling op 1 novemb er 2011 gereed zijn?
3. Zo nee, wat zijn de financiële consequenties voor Valkenswaard?
4. Wat gaat deze ontwikkeling Valkenswaard kosten en is daar dekking voor?
5. Wat gaat er verder gebeuren met de VW-Valkenswaard en haar personeel?
De antwoorden op gestelde vragen zijn:
1. Er is een nieuwe stichting V W Valkenswaard gevormd, welke kenbaar heeft
gemaakt voornemens te zijn de Valkenswaardse VW-winkel over te nemen en deze
daarmee te verzelfstandigen. Ter afronding van dit traject moéten bijvoorbeeld de
Regio-VW en het stichtingsbestuur nog de koopovereenkomst ondertekenen.
2. Deze loskoppeling was niet voor 1 novemb er 2011 gereed.
3. Het Samenwerkingsverb and Regio Eindhoven is van mening dat de Regio-VW
hierdoor extra kosten maakt, die door de gemeente Valkenswaard betaald zouden
moeten worden. De gemeente Valkenswaard heeft hierop per brief gereageerd en is in

afwachting van een reactie van het Dagelijks Bestuur van het SRE. Het is derhalve te
prematuur om te spreken over de financiële consequenties.
4. De gemeente Valkenswaard wil de subsidierelatie met de V W Valkenswaard
voortzetten. Tot op heden maakt de VW-winkel in Valkenswaard gebruik van enkele
diensten van de Regio-VW. Deze diensten worden gefinancierd middels
inwonersbij dragen die via het SRE aan de Regio-VW zijn verstrekt. De Regio-VW
zal gaan stoppen met het uitvoeren van deze taken. De VVV Valkenswaard zal echter
behoefte blijven houden aan enkele van deze taken, zoals de personeelsadministratie. De
inwonersbijdrage die via het SRE naar de Regio-VVV ging komt in de nabije toekomst
te vervallen.
De VVV Valkenswaard heeft kenbaar gemaakt de gemeente te gaan verzoeken om een
deel van de vrijkomende middelen, teneinde zelfstandig taken te kunnen uitvoeren die
de Regio-VW tot op heden voor hen verrichtte. Hierover zal besluitvorming plaats
moeten vinden.
5. De V W Valkenswaard wordt in principe een zelfstandige stichting en het is primair
de verantwoordelijkheid van de V W Valkenswaard zelf wat er verder gaat gebeuren
met de V W Valkenswaard en haar personeel. Gezien de meerwaarde van de V W
Valkenswaard en het feit dat de gemeente er een subsidierelatie mee onderhoudt,
fungeert de gemeente wel als partner bij de verdere ontwikkeling van de V W
Valkenswaard.
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drs. A.B.A.M. Ederveen

