Verslag van de 36e (Buitengewone) Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Bewonersbelangen Maarn- Maarsbergen, gehouden op 26 oktober 2017 in de Twee Marken in Maarn.
Concept/171026.ALV (definitief)
Aanwezige leden demissionair bestuur: R.Letema, K.Pater, O.Matthijssen (verslag).
Aantal aanwezige leden: 20
Aantal afmeldingen: 3
AGENDA:
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3.
4.
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8.
9.

Opening
Mededelingen
Notulen van de ALV van 18 mei 2016
Notulen van de bijzondere ALV van 29 juni 2017.
Terugrapportage Bijzondere Commissie incl. afhandeling financiën.
Voorstel benoeming interim bestuur en bestuursoverdracht
Afscheid terugtredende bestuursleden voormalig bestuur
Rondvraag
Sluiting

1.Opening.
Dhr. Letema opent het overleg en heet de aanwezigen welkom. Deze vergadering is de tweede
buitengewone ALV en een vervolg op die van 29 juni jl., waarbij het hele huidige bestuur aftrad om
plaats te maken voor een nieuw bestuur met nieuw elan. Het belangrijkste punt van deze
vergadering is de terugrapportage van de Bijzondere Commissie, die op 29 juni werd ingesteld en de
opdracht kreeg de mogelijkheden voor een nieuw bestuur te onderzoeken. Dhr.Cremer zal hiervan
verslag doen.
Mw.Matthijssen verzoekt dhr.Pater als mede bestuurslid ook achter de bestuurstafel plaats te
nemen, maar hij gaat niet op de uitnodiging in.
2. Mededelingen.
• Dhr.Letema brengt hier het project Buntplein ter sprake. Hoewel het project lange tijd heeft
stil gelegen, omdat er feitelijk niets gebeurde, is men nu zo ver, dat een nieuwe
projectontwikkelaar een nieuw plan heeft ontworpen voor herinrichting van het Buntplein
met huizenbouw. Hij heeft zijn plannen ook gedeeld met het projectteam Buntplein, dat
bestaat uit een tiental mensen, dat ieder een blok huizen vertegenwoordigt als aanwonende
aan het Buntplein.
Dhr.Letema is zeer te spreken over de insteek van de projectontwikkelaar, omdat hij heel
goed heeft geluisterd naar en gehoor heeft gegeven aan de kaders, die het projectteam hem
had meegegeven. Het ontwerpplan is voorgelegd aan B&W en die heeft hier onlangs mee
ingestemd. Op 3 november a.s. is er een overleg van het projectteam met de
projectontwikkelaar en dan worden de contouren van de bebouwing zichtbaar gemaakt op
het terrein. Dus het is geen openbare bijeenkomst.
• Er zijn geen verdere mededelingen meer.
3. Conceptnotulen ALV d.d. 18 mei 2016.
Deze notulen zijn al betrekkelijk oud, maar werden nog niet eerder vastgesteld.
Er wordt een aantal tekstwijzigingen voorgesteld:
- De zin (blz.6), alinea 3: “De dorpsvariant etc… tot Woudenbergseweg’, wordt vervangen door
‘Het belangrijkste bezwaar (van de voorstanders van de beide Westvarianten) tegen de
Dorpsvariant is de tunnelbak, die vlak lang de Dorpkerk gesitueerd wordt’.
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Ook op blz.6: alinea 9: (Dhr Musegaas); De zin ‘Kortom er zijn zoveel onzekerheden rond de
Westvariant’ vervangen door ‘In zijn ogen wegen de nadelen niet op tegen de voordelen van
het Dorpsplan. Daarom behoort hij tot de voorstanders’.
- Ook op blz.6, alinea 10: De zin ‘waardoor VBMM iedere variant ondersteunt’ vervangen door
‘waardoor er geen eensluidend standpunt naar buiten kon worden gebracht.’
Met deze wijzigingen wordt het verslag van de ALV van 18 mei 2016 vastgesteld.
4. Conceptnotulen ALV d.d. 29 juni 2017.
Tekstueel:
- Dhr.Pater, 2e alinea. Voorstel is om 2e zin met ‘5 voor 12 etc’ uit de tekst te halen.
- Dhr. Pater, blz 3, 3e alinea van onderen. Geeft aan dat het twee zinnen moeten zijn. Hij heeft
een brief geschreven op 2 augustus en heeft een tekst voorgelezen tijdens de ALV. ‘en leest
deze voor’ wordt gewijzigd in: ‘Daarna leest hij de brief voor etc. ‘
N.a.v:
Er wordt gevraagd of de door dhr. Letema verstrekte informatie over het Buntplein op de
website geplaatst kan worden. Dit lid is sowieso teleurgesteld over het gebrek aan
informatie, dat met de leden gedeeld wordt. Er wordt beterschap toegezegd.
Dhr.Musegaas vraagt of er al een kascommissie benoemd is om het boekjaar af te kunnen
sluiten. In de rapportages van de Bijzondere Commissie wordt hierop teruggekomen.
Ook wordt gevraagd de leden te informeren over de stand van zaken rond om de MFA: de
Multi functionele accommodatie, ofwel de toekomst van de Twee Marken en de Brede
School. Men heeft kennis genomen van het feit dat dhr. Van Buiten namens VBMM in het
project zit, maar de leden willen graag een informatieavond over dit onderwerp. Ten eerste
om VBMM weer wat zichtbaarder te laten zijn en de mensen te informeren. Het is een
project dat een grote impact zal hebben op het dorp.
Hierna worden ook deze notulen door de leden vastgesteld.
5. Terugrapportage Bijzondere Commissie incl.afhandeling Financiën.
Dhr.Frans Cremer heeft de rapportage op schrift gesteld en leest deze voor. Hij is als bijlage aan het
verslag toegevoegd.
Daarna is er gelegenheid vragen te stellen. Er wordt gevraagd om verduidelijking van de nieuwe
Omgevingswet, waardoor herijking van de beginselen van VBMM wellicht nodig zijn.
Hoewel de nieuwe Omgevingswet waarschijnlijk pas in 2021 van kracht wordt, is het nu al zinvol om
hier op te anticiperen. Daarom zal gekeken worden naar samenwerking met MMN, die de groene
contour als aandachtspunt heeft en VBMM de rode. Dhr. Nelissen beaamt dat er steeds meer
integraal naar een vraagstuk gekeken moet worden, omdat je anders de boot mist.
Mw.Van den Essenburg is het daarmee op zich eens, maar wil dat er ook naar andere
samenwerkingspartners gekeken wordt zoals OSMM (de Ondernemers Sociëteit Maarn
Maarsbergen) en niet alleen naar MMN. Dit wordt meegenomen in de discussie over de visie.
6. Voorstel benoeming interim bestuur en bestuursoverdracht.
Dhr. Letema wil overgaan naar het voorstel dat ter tafel ligt. Het voorstel tot benoeming van het
interim bestuur dat tot maart 2018 zitting zal hebben en als voornaamste taak heeft de boeken op
juiste wijze af te sluiten, heel 2016 en tevens tot november 2017 (de afsluiting van de zittingsperiode
van het oude bestuur) én nieuwe bestuursleden te vinden, die weer jarenlang de kar gaan trekken.
Niet de individuele bestuursleden worden benoemd, maar het door de Bijzondere Commissie hele
team.
D.w.z. Frans Cremer, voorzitter; Olga Matthijssen, secretaris; Rob Duijn: penningmeester; Erik van
Buiten, lid; Bartho Dröge, lid.
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Voordat het voorstel in stemming wordt gebracht, ontstaat er een felle discussie over de positie van
mw. Matthijssen. Men, met name mw.Pater, dhr.Musegaas en dhr.Pater, vinden het geen pas geven
dat zij weer zitting heeft in het nieuwe bestuur, omdat haar rol in het oude bestuur een dubieuze zou
zijn geweest vanwege het ondertunnelingsproject in Maarsbergen. Dhr.Pater aan de ene kant en zij
(en dhr.Letema) aan de andere kant waren ieder voorstander van een andere variant. Dat werd een
factor van betekenis binnen het bestuur van VBMM. De Westvariant is het uiteindelijk geworden.
Dhr.Cremer benadrukt dat gekozen is voor continuïteit voor samenstelling van het interim bestuur;
dat het vrijwel onmogelijk is om de klus te klaren zonder de inbreng van oud bestuursleden zoals
mw. Matthijssen en dhr.Van Buiten. In maart volgend jaar is er weer een andere situatie. Dan is er
wederom een ALV, maar dit keer een reguliere.
Dhr.Pater heeft de dag voor de ALVC een mail gestuurd, waarin hij zijn verbazing uitte over het feit
dat twee demissionaire bestuursleden gevraagd zijn plaats te nemen in het nieuwe interim bestuur
en dat zowel de uitnodiging voor de ALV als de inhoud van het voorstel van de BC niet is besproken in
het demissionaire bestuur. Dhr. Letema geeft aan dat hij als demissionair voorzitter op de hoogte is
gehouden en dat dat voldoende zou moeten zijn..
Dhr.Letema brengt het voorstel in stemming. Er zijn 20 leden (inclusief bestuursleden) aanwezig en
stemgerechtigd.
De uitslag van de stemming is: 4 tegen; 6 onthoudingen en 10 leden vóór. Dhr.Letema wil in het
verslag opgenomen hebben dat mw. Matthijssen en hij zich onthouden van stemming. Met deze
uitslag is het voorstel aangenomen en worden de nieuwe bestuursleden succes gewenst met hun
opdracht.
7. Afscheid terugtredend bestuur.
Dhr. Cremer bedankt de beide aanwezige bestuursleden voor het werk dat verzet is en biedt de
aftredende bestuursleden een fles wijn aan.
8. Rondvraag.
Er wordt opnieuw gevraagd om een informatie avond voor VBMM leden over de MFA. Dit
verzoek zal aan dhr,Van Buiten worden doorgegeven.
Dhr.Cremer geeft aan dat de informatie op de website verbeterd zal worden en daarmee de
communicatie naar de leden.
9. Sluiting.
Er zijn geen verdere vragen meer en dhr.Letema sluit deze bijzondere ALV.
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