Plaatselijk Belang Ravenswoud
Notulen Algemene Ledenvergadering dd. 31-03-2016

Aanwezig:

Afgemeld:

bestuur: voorzitter A. Heijs, secretaris E.E. van Beek, penningmeester T. v.d.Hoek,
en lid R. v.d. Velde; 24 leden;
wethouder S. de Boer; namens de gemeenteraad de heren R. de Boer &
H. Dongstra (OB), J. Oosterloo (CDA).
bestuurslid J.-M. van Dijken wegens verblijf buitenslands.

1. Opening

Voorzitter Arian Heijs opent om 20:04u de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

2. Notulen voorgaande vergaderingen
De notulen van de Algemene Ledenvergadering dd. 26-03-2015 en de Najaarsvergadering dd.
12-11-2015 zoals gepubliceerd in “De Wyken” en ter inzage gelegd worden goedgekeurd.

3. Ter inzage gelegde stukken
De ter inzage gelegde jaarverslagen van de AED-werkgroep en dorpskrant “De Wyken” roepen
geen vragen op. Het financieel verslag 2015 van de Stichting Dorpshuis is nog ter goedkeuring bij
de accountant; dit zal op de najaarsvergadering ter inzage liggen.

4. Mededelingen
Voorzitter Arian Heys staat kort stil bij de uitreiking van de gemeentelijke Vrijwilligersawards op
het gemeentehuis tijdens een feestelijke bijeenkomst op 11 maart jl. Daarbij werden o.m. 3 mensen uit Ravenswoud in de bloemen gezet: Rennie v.d. Velde vanwege haar langjarige inzet voor
de dorpsgemeenschap (zie ook onder punt 10), alsmede André de Vos en Arian en Arian Heys
zelf vanwege hun intensieve en met succes bekroonde inspanningen om het dorpshuis te redden
van de enkele jaren geleden dreigende sluiting.

5. Jaarverslag van de secretaris
Het jaarverslag van de secretaris, zoals gepubliceerd in “De Wyken” en ter inzage gelegd, wordt
zonder opmerkingen goedgekeurd.

6. Actuele zaken & punten uit de najaarsvergadering
6.1 Dorpsbeheer

Zoals al vaker genoemd, wordt er nog steeds te snel gereden in het dorp en de omgeving. Dit
punt zal opnieuw aan de orde komen op de eerstvolgende Regiobijeenkomst van de PB’s van
Ravenswoud, Fochteloo, Appelscha en Appelscha-Boven met het College van B&W. Hoewel het
gebied rond het dorp als 60-km zône is aangeduid, is de inrichting ervan hiermee nog niet in
overeenstemming. Voor wat betreft de bebouwde kom geldt ook hier waarschijnlijk de landelijke
vuistregel dat een groot deel van de snelheidsovertredingen wordt gemaakt door eigen inwoners.
De eerste winst kunnen we dus gewoon “zelf” boeken; voor verdere ondersteuning blijven we in
gesprek met de gemeente.
6.2 Dorpshuis “De Wijken”

– Er hebben zich nieuwe bestuursleden gemeld! Per 1 mei a.s. zullen de heren Henk van Dijk en
Rolf Bremerman formeel de functies van voorzitter en secretaris overnemen van Arian Heys
en André de Vos. Laatstgenoemden zullen nog enige tijd ondersteuning blijven bieden zodat
een soepele overgang gewaarborgd is.
– Het resultaat over 2015 was juist positief. Ook voor 2016 ziet het er niet slecht uit: de agenda
trekt weer wat aan, niet in de laatste plaats doordat jongerengroep ‘De Woudlopers’ diverse
activiteiten ontplooit – vaak in samenwerking met de Dorpsvereniging.
Daarnaast zijn vanzelfsprekend de activiteiten van de gebruikersgroepen van belang voor een
blijvend positief resultaat.
– Het Stichtingsbestuur is op zoek naar een actuele en complete tekst van de stichtingsstatuten,
bij voorkeur zonder daarvoor extra (notaris)kosten te moeten maken. Wie hierover iets kan
zeggen wordt gevraagd, contact op te nemen met een van de bestuursleden.
D:\DATAmap\PlaatselijkBelang\Vergaderingen\Leden\Notulen\20160331_PLB-ALV_Notulen.doc

Plaatselijk Belang Ravenswoud
Notulen Algemene Ledenvergadering
dd. 31-03-2016
pag. 2 / 3

6.3 Overige zaken

– AED verplaatsing: na uitleg over de beheersmogelijkheden en bijbehorende kosten die samenhangen met het plaatsen van één AED in een beveiligde kast aan het dorpshuis stelt het
bestuur voor om zo’n kast aan te schaffen en daarbij een volledig monitoring- en onderhoudsabonnement af te sluiten. Dit geeft de beste garantie dat er steeds een goed werkende AED
beschikbaar is. De kosten daarvan zijn €240,79/jaar all in. De reserve in de AED-pot is, in
combinatie met de bestaande jaarlijkse subsidie van PB, toereikend voor aanschaf, installatie
en enkele jaren onderhoud. Daarna zal PB ca. €140/jaar extra moeten uitgeven, maar gelet op
de financiële positie zal dit niet binnen afzienbare tijd tot contributieverhoging leiden.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel.
– De houtkap is met Natuurmonumenten geregeld voor 2016, zij het dat de formele contracten
nog getekend moeten worden. Hierover is contact met boswachter Patrick Huiting.
– Er is navraag gedaan naar het opruimen van de bomen in de Fochteloërvaart (westelijk van de
stuw/brug bij de Eerste Wijk). Dit heeft geen prioriteit: de waterafvoer wordt niet belemmerd.

7. Wethouder Sierd de Boer:
– Breedband internet: er zijn initiatieven om met toepassing van provinciale steun de “witte
vlekken” – dat zijn uitsluitend adressen waar géén coaxkabel beschikbaar is – te voorzien van
glasvezelaansluitingen. De gemeente staat achter de pogingen om zoveel mogelijk van zulke
adressen te bundelen zodat er mogelijk een betaalbare oplossing uitkomt, maar het is vooralsnog een moeizaam proces.
– Naar aanleiding van de najaarsvergadering is er enkele malen contact geweest met het SODO
en de provincie. Uiteindelijk is de subsidie voor de zonnepanelen op diverse dorpshuizen
betaald, maar het heeft wel erg lang geduurd.
– Op een vraag naar het gemeentebeleid t.a.v. de huisvesting van vluchtelingen deelt de wethouder mede dat er een voorkeur bestaat voor het opnemen van statushouders, en dan ook
liefst hele gezinnen. Dan komen er meerdere personen in een woning en daarnaast verloopt de
integratie van gezinnen doorgaans soepeler. Er is overleg met de woningcorporaties. In het
algemeen zal huisvesting moeten plaatsvinden in de buurt van scholen, winkels en openbaar
vervoer – dus vooral in de grotere kernen. Tot nu toe voldoet de gemeente aan haar opnameverplichtingen; voor het 2e halfjaar van 2016 is nog geen doelstelling bekend.
De gemeente beschikt niet over gebouwen of grond geschikt om een AZC te vestigen dat
voldoet aan de door het COA gewenste schaalgrootte. Een gebouw als de school in Ravenswoud is te klein en ook qua ligging niet geschikt.
– Er zijn momenteel geen gegadigden zijn invulling te geven aan het schoolgebouw. Eerdere
plannen voor het vestigen van een creatief centrum bleken zakelijk helaas niet rond te krijgen.

8. Financieel verslag 2015 & verslag kascommissie
Penningmeester Tiny van der Hoek geeft een toelichting op het financieel verslag. Hierover zijn
verder geen vragen.
De kascommissie – de heren Jaap v.d. Spreng en Harm v.d. Velde – verklaart, de boekhouding in
orde te hebben bevonden en stelt voor om de penningmeester decharge te verlenen.
De vergadering gaat hiermee akkoord.

9. Begroting 2016
De penningmeester geeft hierna een toelichting op de begroting voor 2016. Deze geeft ook dit
jaar geen aanleiding om de contributie aan te passen, dus deze blijft €8,00 per huishouden.
De vergadering gaat akkoord met de begroting.

10. Bestuursverkiezing
Secretaris Eric van Beek is aftredend volgens rooster en herkiesbaar.
Bestuurslid Rennie v.d. Velde heeft aangegeven te willen aftreden. Dhr Johan Janse is door het
bestuur voorgedragen als kandidaat voor deze vacature. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld;
de vergadering gaat akkoord met de (her)benoeming.
Vervolgens wordt scheidend bestuurslid Rennie v.d. Velde in het zonnetje gezet vanwege haar
onvermoeibare inzet. Naast vroegere activiteiten ten behoeve van het dorpshuis heeft zij zich de
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afgelopen jaren vooral ingespannen om nieuwe dorpsbewoners namens Plaatselijk Belang én de
Dorpsvereniging welkom te heten met een bloemetje plus informatie over het dorpse verenigingsleven. Zowel PB als DV danken daaraan een flink deel van hun huidige ledenbestand. Ook
was zij een zeer stimulerende factor om vacatures in het PB-bestuur weer vervuld te krijgen.
De waarderende woorden gingen vergezeld van diverse geschenken.

11. Verkiezing kascommissie voor boekjaar 2016
Aftredend is dhr Jaap v.d. Spreng. De commissie bestaat voor 2016 uit dhr Harm v.d. Velde en
dhr Emile Nebbeling. Dhr Wim Kunst is bereid als reservelid op te treden. De vergadering gaat
akkoord met deze wijzigingen.

12. Rondvraag
AHeys: roept hondenbezitters op tot enige discipline bij het uitlaten van hun dieren om te zorgen
dat er geen hondenpoep in de bermen binnen het dorp achterblijft. Uit de vergadering komen
daarop opmerkingen over andere overlast, bv. van onaangelijnde honden in het bos en van
ruiters op fiets- en wandelpaden in de bossen. Dat laatste is overigens formeel niet toegestaan, de
boswachter kan hiervoor een bekeuring uitschrijven. Honden mogen in sommige gebieden wel
los, maar niet elke wandelaar vindt het prettig om zo’n wildebras tegen te komen. Een en ander
resulteert in een algemene oproep aan dierenbezitters om meer rekening te houden met anderen.
mw KvDijk: komt terug op de opmerkingen van de wethouder t.a.v. breedband internet. Het
gebied voorbij de betonbrug heeft geen coaxkabel en behoort dus tot de witte vlekken. Het
wachten is op verdere ontwikkelingen.
HvdVelde: vraagt zich af wat er voor bijeenkomst er op 21-22 april in het Dorpshuis is belegd.
Het gaat om een brainstormsessie inzake de ontwikkeling van het gebied tussen het Drents-Friese
Wold en het Fochtelooërveen. Aankondigingen op de gemeentepagina in de N.O.S.

13. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 21:41u de vergadering.


