
 

    
 
 
 
 
 
 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering  
10 oktober 2012 

 
1) Opening.   

Andries Verburgt (AV) opent de vergadering en heet iedereen welkom. Informeert dat Wouter van 
Santen (WvS) de vergadering zal voorzitten. 

2) Huishoudelijke mededelingen. 
WvS informeert dat de notulen door Gijs Schram zullen worden gemaakt met als ‘back up’ Arie de 
Graaf. 
Er zijn met de machtigingen mee 57 stemgerechtigden. 
De agenda wordt door de vergadering akkoord bevonden. 
De notulen van de vergadering van 19 juli worden zonder wijzigingen vastgesteld. 

3) Kascommissie. De kascommissie is bijeengeweest en heeft de administratie in orde bevonden. Op 
basis hiervan beveelt zij aan om het oude bestuur decharge te verlenen tot en met 23 juli jl. Dit voor-
stel wordt voorgelegd aan de ledenvergadering en aangenomen. 
Voor de periode van het tijdelijke bestuur tot 10 oktober wordt voorgesteld dat het nieuwe, nog te 
benoemen, bestuur de verantwoordelijkheid overneemt, zodat er een kascontrole voorafgaand aan de 
Algemene Ledenvergadering van het voorjaar 2013 nodig is. Dit voorstel wordt aangenomen.Voor 
plaatsneming in de kascommissie melden zich desgevraagd twee leden: de heren F. Lemkes en G. 
Diemeer. 

4) Ontwikkeling van 19/7 tot 10/10 2012. 
AV neemt het woord en begint met zijn waardering uit te spreken voor het oude bestuur voor hun 
vaak langdurige inzet. Hij meldt dat het oude bestuur voor deze vergadering is uitgenodigd maar dat 
er door hun om moverende redenen van is afgezien. 
 
AV meldt verder dat er zich vijf kandidaat bestuursleden hebben aangemeld waarover later gestemd 
kan worden. 
Vervolgens laat AV aan de hand van een presentatie zien wat er de afgelopen periode is gebeurd en 
wat de status van de verschillende onderdelen is. 
Hierop geven zowel Verburgt als van Santen een toelichting op een aantal belangrijke punten die in 
deze periode aan de orde zijn geweest. Zo zijn de contacten met de gemeente en politieke partijen 
hersteld. Er zijn gesprekken geweest met de twee betrokken wethouders en met alle politieke frac-
ties. Hierbij zijn veiligheid, baggerplan, plastic afval zakken etc. aan de orde geweest.   
 
Baggerplan/Legger 
Ook met HHNK is over het baggerplan en de legger uitgebreid contact geweest. Dit heeft er o.m. in 
geresulteerd dat het vaststellen van de legger is uitgesteld. Verder zal HHNK in het baggerplan de 
perceelsloten van particuliere bewoners meenemen. Dit wordt echter niet voor 2015 gerealiseerd. 
De heer Paauw vraagt of dit betekent dat er tot die tijd niet meer in sommige sloten gevaren kan 
worden. WvS antwoord dat de gemeente de verantwoordelijkheid blijft behouden en dat is toegezegd 
dat knelpunten worden opgelost. Als voorbeeld noemt hij het baggeren onder de brug van de Lepe-
laar. 



 

 
De heer Vooijs vraagt naar de criteria van de baggerdiepte. WvS geeft aan dat dit in de legger staat 
en ook zichtbaar is op de website van het HHNK waar dit per sloot is vastgelegd. Hierbij geeft het 
HHNK aan dat een tolerantie van 15% als acceptabel wordt beschouwd. De praktijk leert dat 30% 
vaak de norm is. WvS roept de leden op knelpunten te melden. De heer Vooijs vraagt vervolgens hoe 
de situatie is als hij beschoeiing heeft en de gemeente aan zijn overkant niet en dat die oever afkalft. 
Is hij dan toch voor het baggeren (en de betaling daarvan) aansprakelijk? AV antwoord dat dit in het 
baggerplan wordt uitgewerkt. 
De heer Gunnink vraagt waarom er nog twee jaar moet worden gewerkt aan het waterplan en dat het 
dus nog lang gaat duren. WvS antwoord dat dit de vastgestelde procedure van HHNK is, dat er een 
prioriteitenlijst wordt opgesteld alsmede een verdeelsleutel. Inhoudelijk is er op dit moment nog geen 
antwoord hierop ontvangen. 
 
N23/Westfrisiaweg 
Edgar van de Heijden geeft vervolgens een toelichting over het ingediende bezwaarschrift bij de 
Raad van State. De heer Giskes vraagt naar de zin om twee particulieren naast de bezwaren zoals in-
gediend door BGO namens 88 leden te laten meelopen in de procedure. Immers de hoeveelheid be-
zwaren telt niet. EvdH antwoordt dat dit gedaan is om alle eventualiteiten voor te zijn. AV vraagt aan 
de vergadering mandaat om de voorgestelde procedure te volgen. Deze wordt zonder bezwaren ge-
geven. 
 
Beveiliging 
AV informeert dat de offerte van Securitas ter inzage ligt en inhoud dat per adres men honderden Eu-
ro’s kwijt zal zijn. Vanuit de leden komt de vraag of Securitas exclusief is wat de beveiliging van het 
gebied betreft en of andere bedrijven een mogelijke optie zijn? AV antwoord dat het nog te verkiezen 
bestuur zich hierover zal buigen. 
 

5) Verkiezing nieuw bestuur 
De volgende kandidaten hebben zich gemeld Mw. Annette de Haan, de heren Andries Verburgt, Ro-
nald van Schoorl, Jan de Vente en Peter Wouda. 
WvS stelt voor aan de leden dat gezien het feit dat er geen tegenkandidaten zijn per acclamatie te 
stemmen. Dit wordt akkoord bevonden en aldus wordt ingestemd met de aanstelling van de kandi-
daat-leden tot het bestuur. Vervolgens wordt gestemd over het vervullen van Andries Verburgt als 
voorzitter en Ronald van Schoorl als vicevoorzitter. Ook hierover wordt door de leden zonder  
bezwaar voor gestemd. 
 
De nieuw benoemde voorzitter, Andries Verburgt, neemt het woord en bedankt de ledenvergadering 
voor het vertrouwen. Hij meldt dat het nieuwe bestuur zich o.a. zal bezig houden met het opstellen 
van een rooster van aftreden, dat het bestuur door de verkiezing tot maart 2015 zitting heeft. Het be-
stuur neemt de verantwoordelijkheid over van het interim-bestuur waar het financiële beleid betreft 
en de beslissingen die zijn genomen. Hij bedankt tevens de leden van het interim-bestuur voor hun 
inzet. Dit laatste wordt onderstreept door de heer Gunnink. 
 
De heer Dubbeling meldt dat hij al eerder tegen de notulist heeft opgemerkt dat er een Huishoudelijk 
Reglement moet komen en dat de statuten gedateerd zijn. AV antwoord dat hij dit geheel met de heer 
Dubbeling eens is en dat dit zeker een taak voor het bestuur zal zijn om daar snel mee aan de gang te 
gaan. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om ca. 10.15 uur de vergadering. 
 
Ondertekening overeenkomstig de statuten, artikel 16, lid 2, waaruit blijkt dat deze tekst is vastge-
steld: 
 
De notulist, L.G.(Gijs) Schram (met dank aan Arie de Graaf en Wouter van Santen):  
 


