
Coöperatie BenedenBuurt i.o. nr 013 

d.d. 19 juni 2018 
  

Onderwerp:   Notulen 

Soort:  Bestuurlijk Overleg (BeO)/ Bestuursvergadering (BV) 

Volgnummer:  014 

Status:  vastgesteld 

Datum:  26 juni 2018. 

Locatie:   Ons Huis 

Aanwezig: Wanka Lelieveld, Theo de Bruijn, Annelien van de Meer, Jan Janssen, 

Robert-Jan Geerts (notulen)  

  

1.    Opening door Theo, 19:08 

2.    Vaststelling agenda: vastgesteld 

3.    Notulen vorige vergadering nr. 012 Bestuurlijk Overleg 12 juni 2018: nieuwe versie 

van Wanka is vastgesteld. 

4.    Mededelingen/ontwikkelingen 

a.    Periode 12/6-19/6 (afgelopen week) 

             i.     Notaris: op maandag 2 juli om 20:00 zal de notaris in Ons Huis de statuten 

en de oprichtingsprocedure bespreken. Iedereen is welkom voor vragen en 

opmerkingen 

             ii.     Mediastrategie – wordt aan gewerkt 

            iii.     Opname 1 vandaag – er zijn opnames geweest van EénVandaag in de 

wijk voor een special over verduurzaming. 

            iv.     Glasvezel in PvE – vrijdag komt Craig met een aanvulling. 

            v.     Nieuwsbrief – is verspreid. Eentje voor de woningstichting, eentje voor 

iedereen. Er druppelen nog steeds ondersteuningsverklaringen binnen. 

 vi.  Plannen film – Rita en Dorien, buurtbewoners, maken informatiefilms met 

hun bedrijf Mugmedia. Ze zijn van plan iets te doen om de transitie in onze 

buurt vast te leggen. 

 

5. Afspraken gemeente – cooperatie: 

Er is een overleg geweest met Sanne over de voorwaarden voor de realisering van het 

warmtenet. Het idee is om het adviesbureau wat het project in kaart moet brengen ook te 

vragen hoe de rollen van cooperatie en gemeente precies vorm moeten krijgen. Dit lijkt 

ons een goed idee. Het zou kunnen dat op een gegeven moment de belangen van 

gemeente en cooperatie uiteenlopen. Als het adviesbureau een opdracht heeft gekregen 

van de gemeente is het de vraag of die dan voldoende objectief kan optreden. Het zou 

fijn zijn als we een potje kunnen maken zodat we af en toe een second opinion kunnen 

opvragen bij een ander expertisebureau. 

We willen een begroting maken voor de periode tot eind 2019 zodat dit bij de gemeente 

beoordeeld en ingepland kunnen worden. 

 

6. Begroting cooperatie en professionalisering 

Bij het vormgeven van plannen van de wijkteams realiseerden we ons dat dit erg veel tijd 

gaat kosten en dat dat niet vrijwillig kan. Er zijn ook andere zaken waar we geld voor nodig 

hebben: secretariaat, communicatie, expertise, etc.  



Daarbij lopen zo langzamerhand de meeste vrijwilligers tegen hun grenzen aan. 

We willen graag vasthouden aan de regel dat het bestuur niet betaald wordt, maar het is erg 

moeilijk om het op deze manier vol te houden. Het tempo van de ontwikkelingen is erg hoog. 

Zelfs als er een grotere poule met vrijwilligers zou zijn is het waarschijnlijk lastig om alle 

taken onder veel verschillende personen te verdelen (wat de druk op individuen zou 

verlagen). 

Theo geeft aan dat ie tot z’n vakantie (29 juli) z’n inzet vol kan houden, daarna gaat hij 

drastisch minder tijd in het (vrijwillige) bestuur steken. Eventueel zou hij wel betaald verder 

willen gaan, maar dit is in strijd met het idee dat het bestuur onbezoldigd moet blijven.  

Een mogelijke route is om het met z’n allen gewoon drastisch rustiger aan te pakken, maar 

omdat de gemeente volop blijft doorontwikkelen zou dat betekenen dat we belangrijke 

keuzemomenten zouden missen. Ook dit is onwenselijk. 

Uit de discussie komt geen bevredigende oplossing, dus we parkeren het vraagstuk voor 

een latere vergadering. 

 

7.  BZK aanvraag: bij een informele toetsing van de subsidieaanvraag kregen we advies 

om nog een aantal aanpassingen te doen. Een aantal dingen moeten verduidelijkt 

worden, en we mogen ook meer bijlagen zoals nieuwsbrieven toevoegen. Vooral de 

cijfers van de businesscase moeten gedetailleerder. Die hebben we en die zijn in de 

afgelopen week ook veel scherper geworden. Donderdag moet de eindversie opgestuurd 

worden, dus we gaan ermee aan de slag. 

 

8. wijkteams: We hebben bij elkaar gezeten om de plannen van de wijkteams scherper 

te krijgen. 

 We willen ons goed voorbereiden door sociale instanties vantevoren te spreken 

over het feit dat we bij mensen langs gaan. Bij onze huisbezoeken willen we een 

lijst hebben met instanties zodat we mensen daar naar kunnen verwijzen. 

 Onze ervaring is dat gesprekken snel lang duren. Aan de andere kant is de 

technische opname vrij snel gedaan. Een idee is daarom om eerst met één 

‘sociaal’ persoon langs te gaan om een gesprek te voeren, en daarna pas de 

techniek. De eerste persoon moet wel een redelijke technische basis hebben om 

allerlei vragen te tackelen, anders missen we uberhaubt de kans om de 

technische opname te doen. 

 De grote vraag is wie die ‘sociale’ personen zijn: hoe vinden we mensen die goed 

kunnen luisteren, vertrouwen wekken, en een voldoende technische basis 

hebben? 

 vorige week in het overleg hebben we besproken dat we niet in allerlei sociale 

problemen betrokken willen raken als we achter de voordeur zijn. In een later 

gesprek werd duidelijk dat je dit niet altijd voor het kiezen hebt. Daarom zorgen 

we voor een lijst met instanties en contactgegevens die we kunnen achterlaten 

indien nodig. Ook kunnen we vragen of mensen het op prijs stellen als wij het 

contact leggen.  

 

9. Wijzigen overleg naar maandag op termijn: Nel kan niet op dinsdag, het zou fijn zijn 

als we een dag kunnen vinden waarop iedereen van het bestuur in elk geval kan. Er zijn 

geen principiële bezwaren voor maandag. Volgende week zitten we sowieso op 

maandag (2 juli). Als Ronald ook kan stappen we dan over op alle maandagen. 



 

10. Vakantieplanning 

Is doorgegeven tijdens de vergadering 

 

11. Uit de werkgroepen 

a.    Financiën  

b.    Bestuur/Governance  

c.     Techniek: Er is een mail binnengekomen over de kwaliteit van 

bodemadviezen door geologische bedrijven. We gaan hier op letten als 

het zover is.  

Jan is bezig geweest met scope en PvE’s, hij heeft nog een paar 

aanvullingen gedaan. We moeten gaan zien hoe de marktconsultatie in 

z’n werk gaat en hoe we aanpassingen gaan doen aan deze documenten 

zodat we er maximaal van leren. 

Tapwater: is de standaard tegenwoordig CW4? Nee, nog steeds CW3. 

Is de lijst met adressen nu correct? Misschien, misschien niet. Het lijkt 

erop dat er 447 adressen zijn in de wijk. 

d.    Communicatie  

12.  Planning  

a.    Periode26/6-3/7 

i.     26/6 conceptstatuten door Notaris 

 ii.     29/6 inleveren BZK aanvraag 

iii.     2/7 Overleg Notaris 

iv.     3/7 Kennismaken GEA Warmtepompen 

v.     4/7 Kennismaking Sicco Rust/ schouw bij diverse huizen 

vi.  9/7 ontmoeting HierOpgewekt 

13.  Rondvraag 

De nieuwsbrief was erg goed!  

14.  Sluiting 21:01 

 

AP RJ: Rita vragen volgende week info te geven over plannen 

AP Wanka: uitwerking plan wijkteams 

AP Theo: Ronald polsen of hij op maandag kan 


