Concept
Notulen jaarvergadering Wijkraad De Parken
13 februari 2018
1. Opening
De voorzitter heet iedereen om 20.00 uur van harte welkom in zaal Irene bij de Grote Kerk en opent
de vergadering.
Aanwezig
- het bestuur: Dolf Sijbesma, voorzitter, Ingrid Kortenhoff, secretaris, tevens waarnemend
penningmeester (notulist), Peter de Jong, vice voorzitter, Gerjan de Vries en Monique Plas;
- wijkbewoners, volgens de getekende presentielijst 35 personen;
- namens de gemeente: Wim Bergink en Carla Fransen (Projectmanagement “wij van de toekomst”);
- namens Remeha: de heer De Wit;
- wijkagent: De heer R. de Man.
2. Wonen zonder fossiele brandstoffen
De voorzitter geeft Michael Boddeke, directie deA het woord; hij praat ons bij over het wonen zonder
fossiele brandstoffen. Voor ons van bijzonder belang, omdat De Parken één van de wijken is, waarin
hiermee begonnen wordt.
De samenvatting van deze presentatie vindt u op de website.
De voorzitter bedankt de heren Boddeke en De Weert en mevrouw Fransen voor hun presentatie en
het verstrekken van nadere informatie; hij overhandigt hen een attentie.
3. Ingekomen stukken, mededelingen & notulen van de jaarvergadering d.d. 7 februari 2017
Er zijn geen ingekomen stukken.
De voorzitter wijst erop dat per 1 april a.s. een energieregisseur in de wijk actief zal zijn. Hij is net
benoemd; nadere informatie volgt rond 1 april a.s.
De notulen worden per pagina doorgenomen; op pagina 3 onder 7 wordt gecorrigeerd dat mevrouw
(en niet de heer) W.D.M. de Boer deel uitmaakt van de kascommissie 2017.
Het verslag wordt vastgesteld.
4. Financieel verslag 2017
- Toelichting penningmeester
De waarnemend penningmeester licht toe dat het bestuur kort na haar aantreden is geconfronteerd
met het terugtreden van de in februari 2017 benoemde penningmeester. Op korte termijn was geen
penningmeester te vinden, zodat zij deze taak in overleg met het bestuur tijdelijk op zich genomen
heeft.
Aan de hand van de ter vergadering uitgereikte jaarrekeningen licht de waarnemend penningmeester
de financiële positie van de vereniging per eind 2017 toe en de financiële huishouding van de wijkraad
in 2017.
Ter toelichting: de inkomsten bestaan uit subsidie van de gemeente; een basisbedrag vermeerderd
met een klein bedrag per inwoner van de wijk. Daarnaast ontvangen we gelden van sponsoren voor
het parkenfeest en voor de advertenties in het parkenblad.
Onze uitgaven bestaan vooral uit de kosten van het parkenfeest en het parkenblad. Dit jaar is de
reservering voor het parkenfeest deels gebruikt omdat er minder aan sponsorgelden is
binnengekomen dan begroot. Daarnaast zijn er uitgaven voor bij voorbeeld automatisering, de
buurtborrels, bestuurskosten, attenties voor vrijwilligers en bankkosten.
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Binnenkort wordt een bankrekening, die niet meer wordt gebruikt, opgeheven; dit jaar is ernaar
gestreefd de inkomsten zoveel mogelijk in dit kalenderjaar te innen en de uitgaven, die betrekking
hebben op 2017 zoveel mogelijk dit kalenderjaar in beeld te hebben en te betalen.
Er zijn nu eenmaal altijd wat overlopende posten.
Het bestuur is bezig komend jaar meer sponsoren bij activiteiten in de wijk te betrekken.
- Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
De kascommissie, bestaande uit mevrouw De Boer en de heer Leemans heeft het financieel verslag
van 2017 gecontroleerd.
De kascommissie wijst erop dat zij weliswaar kascommissie wordt genoemd, maar volgens de
geldende statuten een commissie is tot onderzoek van de rekening en verantwoording van het in het
afgelopen jaar gevoerde bestuur; dat houdt meer in dan het controleren van de kas.
Mevrouw de Boer brengt namens de commissie verslag uit van de bevindingen van de commissie. De
aanbevelingen zijn op schrift gezet en worden aan het bestuur overhandigd.
Het merendeel van de aanbevelingen komt overeen met besluiten, die het bestuur al genomen heeft,
maar die pas uitgevoerd kunnen worden als er een formeel benoemde penningmeester deel uit maakt
van het bestuur.
voor het overige neemt het bestuur de aanbevelingen ter harte.
Tenslotte geeft de commissie aan dat de jaarrekeningen met achterliggende stukken een goed beeld
geven van de financiën en het verloop daarvan. De commissie stelt voor de jaarstukken 2017 goed te
keuren en het bestuur te déchargeren. De vergadering stemt hier mee in.
- Benoeming nieuwe “kascommissie”
Gemakshalve handhaaft de voorzitter ter vergadering het woord kascommissie.
De voorzitter bedankt de commissie 2017 voor de tijd en aandacht, die zij aan de controle heeft
besteed.
Conform de statuten treedt jaarlijks de hele commissie af en wordt een geheel nieuwe commissie
bestaande uit 2 leden benoemd.
Het heeft de voorkeur van het bestuur om ter wille van de continuïteit jaarlijks één lid uit de afgetreden
commissie nogmaals te benoemen, alsmede één nieuw lid.
Zowel mevrouw De Boer als de heer Leemans stelt zich opnieuw verkiesbaar. Het heeft hun voorkeur
dat zij beiden weer benoemd worden, zodat zij kunnen volgen wat er met de aanbevelingen gedaan
is.
De waarnemend penningmeester wijst erop dat de brief met aanbevelingen bij de financiële stukken
gevoegd wordt, dat dit wordt overgedragen aan de nieuwe penningmeester en dat deze, evenals de
overige bestuursleden, erop zullen toezien dat de nieuwe kascommissie alle bescheiden ontvangt;
ook de brief met aanbevelingen 2017.
Zij herhaalt het standpunt van het bestuur: het heeft de voorkeur jaarlijks een oud en een nieuw lid te
benoemen.
De heer R. Tilman stelt zich verkiesbaar. Mevrouw De Boer trekt haar kandidatuur in.
De kascommissie 2018 bestaat uit de heer F. Leemans en de heer R. Tilman.
5. Bestuurssamenstelling
De voorzitter licht toe dat de heer Reinink zich als penningmeester heeft teruggetrokken.
Het bestuur heeft onlangs de heer P.S.R. Kosters bereid gevonden deze taak op zich te nemen; de
afgelopen maand heeft hij “meegedraaid” om zich een beeld van de wijkraad en het
penningmeesterschap te vormen.
In verband met eerder geplande verplichtingen in het buitenland kan de heer Kosters niet ter
vergadering aanwezig zijn.
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Het bestuur stelt voor hem tot penningmeester te benoemen.
De vergadering volgt dit voorstel, waarmee de heer Kosters tot penningmeester benoemd is.
6. Belangrijke onderwerpen 2017 en speerpunten 2018
2017:
In 2017 hadden met name de volgende onderwerpen de aandacht van het bestuur:
- de statutenwijziging; dit onderwerp komt later in de vergadering nog ter sprake;
- het “volgen” van het Herstelplan lanen in de Parken, van asfalt naar klinkers, nl:
- er is overleg met een nieuwe projektmanager, dhr Buma,
- slechtste straten worden eerst aangepakt,
- wat gebeurt er met de pilot afwatering?
- afkoppelen van woningen , waarvoor subsidie beschikbaar is per laan.
- opzet communicatieplan om de bewoners meer bij de wijk te betrekken, onderdeel hiervan is de
website, een nieuwsbrief, facebook enz.
Als belangrijkste speerpunten voor 2018 noemt de voorzitter:
- implementeren van het communicatieplan;
- volgen en verder meedenken en begeleiden “wonen zonder fossiele brandstoffen”;
- volgen verdere uitvoering herstelplan lanen in de parken (loopt tot 2022) en de afkoppeling
hemelwater;
- afronden wijziging statuten.
7. Statutenwijziging
De voorzitter licht toe dat er wat vertraging is ontstaan bij het opmaken van het gewijzigd concept van
de statuten. Het bestuur zal in de eerstvolgende het onlangs ontvangen concept bespreken, waarna
het laatste concept kan worden opgemaakt, dat aan de bewoners zal worden voorgelegd.
Er zal een extra vergadering belegd worden om het concept van de gewijzigde staturen te bespreken;
iedereen ontvangt hierover tijdig bericht.
8. Rondvraag
Mw. De Boer vraagt wanneer de Gemeentewerf in verkoop komt; voor zover de voorzitter bekend is
dit in 2018 het geval.
Dhr. Ogink vraagt of de wijkraad aandacht besteedt aan de veiligheid in de wijk; als voorbeelden
noemt hij verkeersbewegingen, bussen, gevaarlijke kruispunten.
De voorzitter antwoordt dat dit zeker de aandacht heeft. Hierover is regelmatig overleg met de
gemeente; onlangs zijn de parkeerproblemen rondom scholen onder de aandacht gebracht.
Meer algemeen vestigt de voorzitter de aandacht op het relatief goed werkende systeem van de
buurtapp.
De Van Hasseltlaan blijkt niet aangesloten te zijn; de secretaris zal hier achteraangaan.
Er wordt gevraagd naar de rol van de gemeente bij privé bomen-kap. Er is een vergunning geweigerd;
met de laatste storm is de betreffende boom omgewaaid.
De voorzitter antwoordt dat privé bomen niet onze aandacht hebben, tenzij er gevaar voor
omwonenden bestaat. Hij wijst op de herplantingsplicht. De gemeente heeft een zgn Bomenkaart en
houdt in de gaten hoe het met de bomen gaat.

9. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen voor een drankje met een hapje.

3

