
Stichting Dracula

Van:  [mailto: @boelszanders.nl]  
Verzonden: donderdag 1 maart 2018 16:55 
Aan:  
Onderwerp: RE: Uw referentie: GV/MdK/7010669; Onze referentie: Stichting Dracula/Gemeente Eijsden-Margraten - 
17/0008 [BZA-7010669] 
 
Geachte confrère, 
  
Van cliënte ontving ik het collegebesluit over het al dan niet overnemen van de categorie I en II zaken 
tegen een redelijke vergoeding. Hierover kan ik u als volgt berichten. 
  
Cliënte zal geen vergoeding betalen voor de zaken zoals genoemd in categorie I. Ten aanzien van de 
categorie I zaken handhaaft cliënte haar standpunt zoals opgenomen in mijn brief d.d. 5 februari 
2018. 
  
Met betrekking tot de categorie II zaken zal cliënte een redelijke vergoeding betalen onder de 
volgende voorwaarden.  
1.       De hoogte van de te betalen vergoeding voor de categorie II zaken zal worden gebaseerd op de 
getaxeerde waarde van deze categorie II zaken welke dient te worden bepaald door een 
onafhankelijke taxateur.  
2.       De door cliënte te betalen vergoeding zal worden gestort in een fonds en dient te goede te 
komen aan het jeugdwerk. Dit fonds wordt beheerd door de stichting Dracula, de gemeente en een 
onafhankelijke derde en er wordt gezamenlijk bepaald waar het geld aan wordt uitgegeven. 
  
Ik verneem graag of uw cliënt instemt met de genoemde voorwaarden. 
  
Met vriendelijke groet, 
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