Huishoudelijk deel
Algemene ledenvergadering VKKNB/ Themagerichte regionale bijeenkomsten

Presentielijst

: zie bijlage

REGIO WEST
o
Welkom door Bert van Kesteren, vice-voorzitter VKKNB.
o
Vaststellen verslag ALV 2017 (moet worden bekrachtigd door de vergadering) In de
ALV van 2017 is het volgende afgesproken (zie verslag): Leden wordt geïnformeerd
als de conceptnotulen op de website staan. Reacties binnen 2 weken. Na aanpassing
worden de notulen vastgesteld.
 Verslag is definitief goedgekeurd en vastgesteld.
o
Jaarrekening 2017 (moet worden bekrachtigd door de vergadering)
 Aanwezigen stemmen in met de exploitatierekening 2017.
 Met inbegrip van de volgende wijziging stemmen de aanwezige leden in met de
begroting 2018: “Begroting vanaf mei 2017 t/m mei 2018”, optelsom moet niet
zijn: € 57.751, maar € 55.751.
1. Strekking toelichting op de begroting (door Bert)
Omslag/transformatie van ledenorganisatie naar
projectorganisatie/projectbureau, waar de provincie op aan heeft gestuurd,
past niet bij de VKKNB als netwerkorganisatie. Inkomsten alleen genereren
via projectsubsidies in samenwerking met lokale stakeholders heeft de
VKKNB de das om gedaan; basisfinanciering blijkt noodzakelijk voor een
ledenorganisatie. Omdat dit niet langer het geval is, dreigt de VKKNB
financieel om te vallen. Vanaf juni 2018 is er geen financiering meer voor
continuering projecten en activiteiten VKKNB. VKKNB zet nu in het volgen
van de ‘politieke weg’ en gaan het gesprek aan met de gedeputeerde en
Provinciale Staten.
2. Opmerkingen aanwezige leden bij toelichting op de begroting:
- Contributieverhoging leden is geen optie. Hebben zelf al weinig middelen
en bij enkele leden heeft de gemeente de subsidiebijdrage ook al
teruggebracht of stop gezet.
- Leden zullen het manifest ondersteunen. Hierin laten zien wat de VKKNB
waard is/aan werk verricht. Wellicht is de provincie dan wel bereid om
meer te betalen. Kritische noot: leden willen de VKKNB verdedigen,
maar dan dient de VKKNB wel inzichtelijk te maken wat de VKKNB
doet/waar zij mee bezig is. Leden missen regelmatige
informatievoorziening vanuit de VKKNB en hebben geen goed zicht op
hetgeen de VKKNB afgelopen jaar gedaan heeft en waar zij nog mee
bezig is; welke projecten de VKKNB gedraaid heeft en welke nog lopend
zijn. Dit zou het voor leden gemakkelijker maken om te verdedigen dat
de VKKNB enige functie heeft. Kortom, de oproep van leden: “help ons
om de VKKNB te verdedigen”. Verbeterslagen in de communicatie: a)
meer verwijzen naar de website; b) meer berichtgeving, - ook
nieuwsbrieven -, via de mail naar leden; c) meer in gesprek met leden;
kleinere regio-indeling/keukentafelgesprekken; d) beter promoten wat
de VKKNB doet.
Noot: Om het tekort op de begroting te dekken, hebben we bij de
provincie het verzoek gedaan om hiervoor de reserve aan te wenden.
Hierop hebben we nog geen uitspraak ontvangen.
o

Mededelingen
Wijzigingen in de bestuurssamenstelling: aanwezigen gaan akkoord met de volgende
wijzigingen in de bestuurssamenstelling:

Aftredende bestuursleden: Christ-Jan van Bedaf (bestuurslid), Tim Niessen
(penningmeester)
Nieuw bestuurslid: Sjaak Sperber

REGIO ZUID-OOST
o
Welkom door Ingeborg Verschuuren, voorzitter VKKNB.
o
Vaststellen verslag ALV 2017: Verslag is definitief goedgekeurd en vastgesteld.
In de ALV van 2017 is het volgende afgesproken (zie verslag): Leden wordt
geïnformeerd als de conceptnotulen op de website staan. Reacties binnen 2 weken.
Na aanpassing worden de notulen vastgesteld.
o Jaarrekening 2017 wordt door de aanwezigen goedgekeurd.
Noot: Om het tekort op de begroting te dekken, hebben we bij de provincie het
verzoek gedaan om hiervoor de reserve aan te wenden. Hierop hebben we nog geen
uitspraak ontvangen.
o Opmerkingen:
 VKKNB is een vereniging en moet dat ook blijven. Dus geen projectorganisatie.
 Alle kernen moeten de eigen gemeente aanspreken op hun verantwoordelijkheid
en belang bij het in stand houden van een netwerkorganisatie van Kleine
kernen/bewonersorganisaties.
 VKKNB: Stel een brief/ manifest op dat alle kernen kunnen gebruiken om de
gemeente te bewegen naar de provincie aan te geven wat het belang is van
samenwerking provinciaal zodat de provincie weer basis subsidie geeft.
 Maak een statement naar de provinciale en gemeentelijke politiek waarin dit
belang wordt aangegeven.
o

Mededelingen
Wijzigingen in de bestuurssamenstelling: aanwezigen gaan akkoord met de de
volgende wijzigingen in de bestuurssamenstelling:
Aftredende bestuursleden: Christ-Jan van Bedaf (bestuurslid), Tim Niessen
(penningmeester)
Nieuw bestuurslid: Sjaak Sperber

REGIO MIDDEN-BRABANT
o
Welkom
o
Vaststellen verslag ALV 2017: Verslag is definitief goedgekeurd en vastgesteld.
In de ALV van 2017 is het volgende afgesproken (zie verslag): Leden wordt
geïnformeerd als de conceptnotulen op de website staan. Reacties binnen 2 weken.
Na aanpassing worden de notulen vastgesteld.
o Jaarrekening 2017 wordt door de aanwezigen goedgekeurd.
Noot: Om het tekort op de begroting te dekken, hebben we bij de provincie het
verzoek gedaan om hiervoor de reserve aan te wenden. Hierop hebben we nog geen
uitspraak ontvangen.
 De jaarrekening riep veel vragen op. Waarom zoveel uitgeven aan
personeelskosten terwijl je zoveel moet bezuinigen was een belangrijke vraag.
Uitleggen van de financieel moeilijke periode begin 2017 en de keuze om toch
flink op personeel in te zetten (uiteindelijk veel meer dan begroot) was lastig.
 Tevens het grote verschil tussen begrootte personeelskosten (86000) en de
werkelijke kosten ervan (113000) was een lastige om uit te leggen. Dat de
projectontwikkelingskosten begin 2017 veel uren inzet van ondersteuning heeft
gekost, (keuze van het bestuur om hierin te investeren om projectgelden binnen
te kunnen halen) die uiteindelijk pas laat werden toegekend waardoor de reserves
zijn ingezet was lastig. Zeker in combinatie met de inzet van extra uren voor de
projectuitvoering, conform de offertes/projectvoorstellen. Belangrijk is te
vermelden dat de kosten voor personele inzet 2017 lager is dan 2016.





o

De begroting 2018 moet nader worden toegelicht. Waarom is er zo weinig geld
beschikbaar is de vraag. Men vindt dat de provincie dat maar eens uit moet
komen leggen aan de kernen.
De provincie moet worden opgeroepen om haar beleid anders vorm te gaan
geven.

Mededelingen
Wijzigingen in de bestuurssamenstelling: aanwezigen gaan akkoord met de de
volgende wijzigingen in de bestuurssamenstelling:
Aftredende bestuursleden: Christ-Jan van Bedaf (bestuurslid), Tim Niessen
(penningmeester)
Nieuw bestuurslid: Sjaak Sperber

Inhoudelijk deel
Algemene ledenvergadering VKKNB/ Themagerichte regionale bijeenkomsten
Inzet VKKNB vanaf 2018.
Zoals afgesproken in het VJO gaat de VKKNB inzetten op 3 thema’s:
- Asbest in woongebieden: presentatie door Dave Rensman, Odzob. Documentatie
wordt toegestuurd naar de leden en op de website geplaatst. Bewonersorganisaties
kunnen hiermee zelf aan de slag. In geval van vragen kunnen zij contact opnemen
met Dave Rensman, d.rensman@odzob.nl, tel.: 088-369 03 69.
West-Brabant: 3 leden hebben op dit thema ingetekend.
- Wonen en klimaatadaptatie:
* Zelfvoorzienende dorpen
* duurzame dorpen
* Energieneutraal
* Het groene dorp
* Huizen, woningen en woonomgeving
Vitale dorp (i.r.t. omgevingsvisie)(korte toelichting door Ingeborg)
West-Brabant: 1 lid heeft ingetekend op dit thema.
Spreekt het thema je aan? Wil je meedoen? Geef je op, via info@vkknoord-brabant.nl
Wonen in klimaat adaptatie
Zuid-Oost Brabant:
- Iedereen wil graag meer informatie hierover. VKKNB zorgt voor kennisontwikkeling
via de Gruijter en voor kennisdeling.
- Probeer dorpsraden/bewonersorganisaties te koppelen zodat ze kunnen deelnemen
hieraan.
Midden Brabant:
-

‘Dorpsraden zouden moeten worden getraind in het participeren in deelname aan de
vaststelling van omgevingsvisies in de gemeenten’.
En op: “hoe kunnen dorpsorganisaties hun projecten het beste inbrengen bij de
gemeente”.
“Uitwisseling van ervaringen hiermee organiseren door VKKNB”.
‘Zijn er blauwdrukken beschikbaar voor asbest verwijdering, het ontwikkelen van een
dorpsvisie/omgevingsplan’?
“Op welke manier kun je social media en websites het beste benutten en zijn ze nog
wel van deze tijd?”

-

Alle dorpsraden willen de presentatie over asbestverwijdering van de odzob.
Twee dorpsraden willen meer info over het vitale dorp i.s.m. de Gruijter;
Duurzaamheid en energietransitie speelt in alle kernen. “Nul op de meter” heeft vaak
prioriteit.
Er zijn in een aantal kernen al energiecoöporaties.
“Kan er een vervolg op de IDOP’s komen”?
Uit de nazit: Belangrijk gegeven is dat de dorpsraden/bewonersgroepen al zelf
aanvragen voor projecten/burgerinitiatieven indienen bij de gemeente, provincie en
fondsen voor de eigen kern. Het lijkt erop dat er weinig ruimte is om extra geld te
halen bij gemeenten voor ondersteuning door derden. De kennis zit in de eigen kern
en is daar ook aan te boren. Behalve als het echt materiele kwesties betreft zoals
bouwen, verbouwen van gebouwen en ingrepen in de openbare ruimte daar waar dat
nodig is of moet (bijvoorbeeld architecten, constructief, etc.), of projecten waarbij
procesbegeleiding volgens de subsidiegever nodig is.

DEEL 2 WEST
20.15 – 22.00 uur: Presentatie communicatie dorpsraad-gemeente door Dorpsraad
Eethen, door Henk Branderhorst. Nadere informatie staat op de
website van Dorpsraad Eethen.

Rondvraag:
Zuid-Oost Brabant:
-

-

Woningbouw: Bouwen en woningtoewijzing voor de eigen gemeenschap wordt
bemoeilijkt door de woningtoewijzingswet. Gemeenten zouden hun
verantwoordelijkheid hierin moeten nemen en meer mogelijk maken voor de eigen
inwoners.
De VKKNB zou samen met de LVKK moeten proberen deze wet aan te passen.
Voor de demografische ontwikkeling van bewonersaantallen in gemeenten/kernen zie
www.brabantscan.nl.

