Vereniging Dorpsraad Woubrugge

Verslag Algemene Ledenvergadering op 8 april 2016
Aanwezig: ongeveer 80 personen (het voltallige 6-hoofdige bestuur daarbij inbegrepen), waarvan 4
zich als nieuw lid hebben opgegeven. Een tiental berichten van verhindering werd ontvangen.
1. Opening en mededelingen
Na het inloophalfuur met kopje koffie/thee opent de voorzitter omstreeks 20.00 uur de vergadering.
Hij heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gastsprekers van vanavond: wethouder Floris
Schoonderwoerd en Participe medewerkers Rob de Blauw en Marion Bakkes.
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 10 april 2015
Er zijn geen opmerkingen, zodat het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notulisten.
3. Activiteiten (PowerPointPresentatie voor punten 3, 4 en 5 op de website)
Voorzitter Ben Beukenholdt memoreert aan de hand van een Power Point Presentatie een aantal
activiteiten van het afgelopen jaar.
-

-

-

-

RWZI terrein: aan het gemeentebestuur is uiteengezet waarom de dorpsraad het belangrijk
vindt dat de gemeente het vrijkomende terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie
aankoopt. Het gaat dan om een strategische grondpositie, waarvan de bestemming later op
verschillende manieren kan worden ingevuld, eventueel ook door dit terrein te ruilen met een
ander terrein. Paul van Buul adviseert om, bij eventuele afspraken over de toekomstige
bestemming, herhaling van de problemen rond het terrein Van Egmond te voorkomen.
Terrein van Egmond: hoewel het terrein door het college van B&W is geselecteerd voor extra
sociale huurwoningen, is dit nog geen besluit. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over het
voorstel. De voorzitter wijst op de bijeenkomst Raad in de Straat op 13 april, waar inwoners
hun mening naar voren kunnen brengen en vragen kunnen stellen.
Rotondes N446: de provinciale molens malen langzaam, maar verbetering van de
rolstoeltoegankelijkheid is toegezegd en de onoverzichtelijke aansluiting met de Bateweg
krijgt de aandacht.
Boddens Hosangweg en Vierambachtsweg: de dijkverzwaring is in volle gang. De voorzitter
prijst de trekkerchauffeurs van de aannemers, die behoedzaam rijden. De BH-weg zal worden
heringericht. Voor de VA-weg staat dat (nog?) niet op het gemeentelijke programma. Dick
Warmerdam spreekt de hoop uit dat de aannemers de kapot gereden wegbermen van de
parallel-Kruisweg zullen opknappen.
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-

Fijnstof: Daniëlle Coppee heeft haar betrokkenheid wegens drukke werkzaamheden
beëindigd. Er wordt een opvolger gevraagd om met Corrie van der Harst door te gaan. Tijdens
de vergadering meldt Veronique Blommaart zich, wat met een warm applaus wordt begroet.

-

Zwemplaats Wijde Aa: de voorzitter bedankt de werkgroep (Wietse Veenstra, Roel Veenstra
en Johan Vitters), die zonder ruchtbaarheid, een voortreffelijk karwei doet om de zwemplaats
op orde te houden. Ook zij krijgen applaus.

4. Financiën 2015
-

-

-

Penningmeester Ger Kok licht de exploitatierekening en de balans toe. De gemeente heeft in
2015 haar bijdrage verhoogd tot € 800,00, waarvoor een woord van dank op zijn plaats is.
De voornaamste zorg betreft het afnemend aantal vrijwillige bijdragen. Ger moedigt de
aanwezigen aan het ‘spaarvarken’ ter vergadering goed te gedenken. Het grote begrip van de
toehoorders bleek na afloop uit de opbrengst: exact € 200,00. De gulle gevers worden hierbij
alsnog bedankt.
Dick Warmerdam presenteert, mede namens Marijke Weimar, het verslag van de
kascommissie. Alles was uitstekend in orde. Geadviseerd wordt een spaarrekening te openen,
maar gezien de lage rentestand en het relatief kleine bedrag, wordt dit (voorlopig althans)
niet zinvol geacht.
De kascommissie adviseert vervolgens om de penningmeester en de andere bestuursleden te
dechargeren voor het gevoerde financiële beleid.
De vergadering heeft geen vragen of opmerkingen en besluit positief over de geadviseerde
decharge.
De voorzitter bedankt de aftredende leden van de kascommissie en memoreert dat Marijke
tussentijds de plaats heeft ingenomen van Ger Kok, toen hij penningmeester werd.

5. Financiën 2016
-

-

-

De penningmeester licht de begroting 2016 toe. Deze geeft, ondanks het begrote negatieve
exploitatiesaldo van € 5,00, geen aanleiding tot opmerkingen.
Wethouder Schoonderwoerd (die eerder terughoudend had gereageerd op het verzoek uit de
zaal voor een hogere gemeentelijke bijdrage) biedt na de pauze aan het begrote tekort uit
eigen zak bij te betalen en voegt de daad bij zijn woord. Hij oogst de waardering van de
aanwezigen, in het bijzonder van de penningmeester.
De vergadering stemt vervolgens in met het voorstel om ook in 2016 geen contributie te
heffen, maar (ondanks de eerder uitgesproken zorgen van de penningmeester) te vertrouwen
op voldoende vrijwillige bijdragen en donaties.
De vergadering benoemt vervolgens de heren Dick Warmerdam en Nico van der Hulst tot
leden van de kascommissie 2016.
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6. Bestuur
-

Er bestaat een schema van aftreden, waarbij jaarlijks twee bestuursleden aftreden. Volgens
de statuten kunnen aftredende bestuursleden voor een nieuwe periode van maximaal 3 jaar
worden herbenoemd.

-

Dit jaar treden Corrie Kroes en Ewout van der Dussen af. Zij zijn bereid een herbenoeming te
aanvaarden. Er zijn geen andere kandidaten door de leden voorgesteld.
Vervolgens besluit de vergadering met applaus tot hun herbenoeming.

-

7. Rondvraag
-

-

-

Paul van Buul constateert dat de brug, sinds het invoeren van de bediening op afstand, langer
open is dan vroeger het geval was. Hij vraagt of er iets kan worden gedaan om wachtende
automobilisten aan te sporen hun motoren af te zetten.
Jacqueline Hollander wijst nog eens op de gevaarlijke rotondes in de N 446, met name op de
voorrangsregels. Dit aspect is reeds verschillende keren aan de orde geweest, maar de
provincie wil niet afwijken van de hier geldende regel, waarbij het gemotoriseerde verkeer
voorrang krijgt.
Leen van Wouwe spreekt zijn waardering uit voor de belijning die is aangebracht in de
Emmalaan, waarmee de verkeersveiligheid wordt gediend.

Vervolgens kondigt de voorzitter de pauze aan, met bijbehorend kopje koffie/thee.
Na de pauze volgt het themagedeelte van de vergadering, dat met name handelt over de
statushouders. Dat zijn vluchtelingen die inmiddels een verblijfsvergunning hebben gekregen en
daarmee dezelfde rechten en plichten als ieder ander.
Jan Veraart leidt dit gedeelte in door te memoreren dat de dorpsraad reeds vanaf begin november
(samen met de andere dorpsraden en de kerkgemeenschappen) met de gemeente in contact is
geweest, met name over de huisvestingsproblematiek.
8. Uitslag enquête vreemdelingen
Jan Veraart presenteert de voornaamste resultaten van de enquête die de gemeente heeft gehouden
over het onderwerp ‘vluchtelingen’. Een grote zorg vormt het tekort aan sociale huurwoningen en
het feit dat reguliere woningzoekenden langer moeten wachten omdat statushouders ook recht
hebben op een sociale huurwoning. Een andere zorg betreft de andere cultuur, het probleem van de
taal en de inburgering.
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9. Extra sociale huurwoningen
Wethouder Floris Schoonderwoerd zet uiteen hoe het gemeentebestuur is omgegaan met de
problematiek van de huisvesting van de statushouders. Iedere gemeente krijgt , naar evenredigheid
van het aantal inwoners, bepaalde aantallen statushouders toebedeeld. Tot 2015 waren dat er 30
per jaar. Voor 2016 worden 71 of meer statuszoekers verwacht. Zij hebben recht op sociale
huurwoningen, waarmee het tekort aan dergelijke woningen sterk oploopt. Het College van
Burgemeester en Wethouders heeft een voorstel gedaan aan de gemeenteraad om extra sociale
huurwoningen te bouwen, waarover de raad binnenkort een besluit gaat nemen.
Als er geen extra woningen worden gebouwd, neemt de wachttijd toe van 5 tot 7 jaar, met name
voor de reguliere woningzoekenden. Dus wil B&W, met de woningbouwcorporaties Aarwoude en
Meerwonen, extra sociale huurwoningen bouwen. Tijdelijke woningen zijn wel sneller te realiseren,
maar onaantrekkelijk: ze zijn duurder en leiden tot ‘gettovorming’. De extra woningen worden
toegevoegd aan de reguliere woningvoorraad. Daarvan is 20 – 25% bestemd voor statushouders en
de rest voor reguliere woningzoekenden. Dat zijn er 3100, waarvan 600 actief zoekend.
B&W hebben uit een voorselectie van 8 mogelijke bouwlocaties er 4 aanbevolen, waaronder het
Terrein van Egmond. Op 13 april komen gemeenteraadsleden in Woubrugge luisteren naar inwoners,
ter voorbereiding op hun besluit.
Op een vraag of de Crisis- en Herstelwet gaat worden toegepast antwoord de wethouder dat
daarover nog niet is besloten. De consequentie daarvan zou zijn dat de gang naar de Raad van State
niet meer mogelijk is, maar alle andere planprocedures en bezwaarmogelijkheden blijven gelden.
Gevraagd wordt of leegstaande winkels tot woningen omgebouwd kunnen worden. De wethouder
antwoordt dat daarmee het huisvestingsprobleem niet wezenlijk kan worden geholpen.
10. Rob de Blauw en Marion Bakkes
Beide inleiders zijn betrokken bij Participe/De Driemaster en helpen de gemeente met de inburgering
van vluchtelingen.
Rob zet uiteen op welke wijze de statushouders wegwijs gemaakt worden in de onze vaderlandse
administratieve processen en vertrouwd worden gemaakt met de vele instanties waarmee zij te
maken krijgen. Inschrijven bij de gemeente, aanvragen uitkeringen, inschrijven UWV etc.
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Vervolgens vertelt Marion over de sociale inburgering: hoe moet men zich in Nederland gedragen en
hoe gaan wij hier met elkaar om. Omgaan met medeburgers, deelnemen in (sport)verenigingen.
taalonderricht, voorbereiden voor schoolbezoek, diploma’s voor werk.
Bij dat alles worden veel vrijwilligers ingeschakeld, die vanuit de organisatie worden aangestuurd. Uit
de reacties, vragen opmerkingen vanuit de zaal blijkt dat de betrokkenheid van de inleiders
bewondering en weerklank heeft gevonden.
11. Sluiting
Omstreeks 22.00 uur spreekt de voorzitter een dankwoord naar de drie inleiders voor hun bijdragen
en naar alle aanwezigen voor hun komst, hun aandacht en hun inbreng. Vervolgens sluit hij de
vergadering.
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