
                                 
            Motie 
 
De gemeenteraad van Valkenswaard in vergadering bijeen op donderdag 7 
november 2019, behandelend de Programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 
2020-2023, 

overwegende dat: 

1. De zwemverenigingen Tempo en Watervrienden gebruik kunnen maken van 
een eigen verenigingsruimte in het gerenoveerde zwembad; 

2. Deze zwemverenigingen, gelet op de daarvoor vanuit het verleden gemaakte 
afspraak die is doorgetrokken naar de nieuwe situatie, daarvoor geen huur 
hoeven te betalen; 

3. Er naast deze eigen verenigingsruimte ook nog een vergaderruimte, D’n 
Instroom, aanwezig is die door iedereen kan worden gehuurd; 

4. De zwemverenigingen, volgens mededeling van het college, ook buiten de 
verhuururen om om niet van deze vergaderruimte gebruik kunnen maken; 

5. De nieuwe sporthal veelal wordt gebruikt door vaste huurders, lees 
Valkenswaardse sportverenigingen, die van andere accommodaties afkomstig 
zijn; 

6. Deze verenigingen in deze “oude” accommodaties ook het gebruik om niet 
hadden van de daar aanwezige vergaderruimte, deels in een kantine, deels in 
een aparte ruimte die daarvoor kon worden gebruikt; 

7. Dit gebruik aldaar ook om niet was; 
8. Deze verenigingen nu voor hun vergaderingen zijn aangewezen op het huren 

van D’n Instroom voor € 22,50,- per uur; 
9. Er hierdoor sprake is van een ongelijkheid in benadering binnen de nieuwe 

accommodatie “De Wedet” van de zwemverenigingen en de vaste gebruikers 
van de nieuwe sporthal. 

 

Verzoekt het College: 
 

1. Met ingang van het nieuwe kalenderjaar 2020 deze ongelijkheid tussen 
ale vaste gebruikers van de nieuwe accommodatie “De Wedert” op te 
heffen en per die datum alle vaste gebruikers vrijstelling van huur van de 
vergaderruimte te geven; 

2. De vergaderruimte D’n Instroom wel te verhuren voor incidenteel gebruik 
volgens het in de overwegingen genoemde bedrag per uur; 

3. De derving van de jaarlijkse huuropbrengsten bedraagt volgens opgave 
van het college op begrotingsbasis ongeveer € 1.000,- en kan deels 
worden opgevangen door een te verwachten toename van de omzet van 



de kantine. 
4. Voor het restant dekking te zoeken binnen de exploitatiekosten van de 

nieuwe accommodatie “De Wedert”. 
 
 
Fractie H&G 
Hans Bimmel. 

 


