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College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Valkenswaard.
Alle leden van de Gemeenteraad Gemeente Valkenswaard.
Hengelsportvereniging Venbergen.
Legesaanslag( nr. 1108054) betreffende aanvraag OV 2011098, verbouwing
clubgebouw. HSV Venbergen. De Oase 5 te Valkenswaard.
lx naar College, lx naar Griffier.

Geacht College en leden van de Gemeenteraad, ■
De Gemeente Valkenswaard heeft aan Hengelsportvereniging Venbergen een bouwvergunning
verstrekt om een uitbreiding van het clubgebouw te kunnen realiseren.
De bouwwerkzaamheden zijn bijna in de afwerkfase en dankzij het vele vrijwilligerswerk heeft de
vereniging de kosten flink laag kunnen houden.
Sterker nog, indien er arbeidsloon in rekening zou zijn gebracht had de vereniging deze
verbouwing nooit kunnen bekostigen. Het betreft hier dus alleen materiaalkosten.
Tot onze verbazing kregen we een legesaanslag binnen van € 1277,89, deze is gebaseerd op een
bedrag van om en nabij € 37.000,- verbouwingskosten.
Door het vrijwilligerswerk liggen de daadwerkelijke kosten om en nabij € 14.000,Omdat we het met de aanslag niet eens zijn hebben we een gesprek aangevraagd met de
wethouder M.T.G.M. Wijnen. Deze heeft ons duidelijk gemaakt dat het hier om een, door de
gemeenteraad vastgesteld, beleid gaat met de daarbij behorende bouwprijsafspraken.
Middels deze brief willen wij, Hengelsportvereniging Venbergen, formeel bezwaar aantekenen
tegen deze legesaanslag.
Ook vragen we de Raad samen met het College om herziening van het bestaande besluit.
Mogelijk kan er een clausule worden ingebouwd die voorziet in "het fenomeen" vrijwilligerswerk,
zodat, vooral verenigingen dankzij hun enthousiaste vrijwilligers goedkoper kunnen bouwen /
verbouwen m.b.t. de vastgestelde leges.
En dat voor de daadwerkelijk gemaakte kosten, en niet voor een vastgestelde kuubprijs.
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Wij zijn er ons van bewust dat een mogelijke herziening precedenten schept maar deze zijn o.i.
dan ook terecht.
De Gemeente Valkenswaard is immers ook gebaat bij een gemotiveerd vrijwilligersbestand, mede
dankzij hen heerst er in de Gemeente een bruisend verenigingsleven.
Dit moet, als het aan HSV Venbergen ligt en voor het maatschappelijk belang, gehandhaafd
blijven.
In de hoop dat het College en de Raad tot een, voor ons positieve, herziening komen onderteken
ik,

Met vriendelijke groet^
Namens het bestuur yan HSV Venbergen
CA-fCbrstjens, secretaris
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