Notulen ALV Dinsdag 30 mei 2021
Aanwezig:
Huidig bestuur: Wilma van der Vliet, Johan Huijbrechtse, Josita Moonen, Ronald Bakx,
Larissa van Gurchom-Colijn,
Bestuursleden voor benoeming: Monique Pals, Alexander Clarijs, Toine de Bakker, Lenneke
van Oort, Maikel Zwering,
Wijkagent: Jordy Ellerkamp
Overige leden: Truusje Renes, Ella Jonker (buurtpreventie), Randall van Gurchom-Colijn
(werkgroep zwerfvuil), Els Roepers (werkgroep groen & zwerfvuil), Brigitte Haest
(werkgroep zwerfvuil) , Marco de Kock, Frank Govers (werkgroep zwerfvuil), Mike van der
Vliet,
Afwezig na afmelding: Joke Grootemaat, Johan van Roeden, Leonie van Loon, Paul
Schepers, Jeanine Schepers-Ernest
Afwezig: Jeanot van Dort, Karin Weber, Mark Alebregtse,
Agenda:
1. Welkom
2. De wijkagent stelt zich voor
3. Herbenoemen en aftreden bestuursleden
4. Benoemen nieuwe bestuursleden
5. Jaarverslag 2019-2020
6. Verslag kascommissie
7. Besluit over decharge van het bestuur
8. Begroting voor het jaar 2021
9. Terugkoppeling werkgroepen
- SOPje
- Zwerfvuil
- Duurzaamheid
- Ontmoetingsplaats
10. Wat verder ter tafel komt

1. Welkom
Ronald Bakx neemt de rol van voorzitter op zich i.v.m. het terugtreden van de voorzitter.
De voorzitter heet iedereen welkom.
Leuk weetje: De Bergse Plaat bestaat 30 jaar – hopelijk kunnen we dat weer vieren als de
maatregelen het toelaten.
We hebben een hectisch jaar achter de rug, weinig fysiek kunnen samenkomen en
daarnaast meerdere afmeldingen van bestuursleden. Gelukkig zijn hiervoor nu nieuwe
bestuursleden gevonden.
Leonie, de voorzitter, is vorige week gestopt.
Mike van der Vliet stelt de notulen op.
De agenda en jaarverslag zijn rondgestuurd.
Opmerkingen en vragen kunnen door je geluid aan te zetten, mocht dat te rommelig
worden vragen we je misschien dan toch het anders te laten zijn.

Er wordt nog een tweede ALV in september gepland om de beslissingen van vanavond te
kunnen bekrachtigen. Iedereen die nu aanwezig is, is lid en mag een stem inbrengen.
We gaan even de presentielijst af om te checken of iedereen er is.
Volgens de statuten stemmen we schriftelijk als het over personen gaat, dit kan dus via de
chat.
Volgens de statuten dienen we ook een nieuwe algemene wijkvergadering te houden voor
de bevestiging van de besluiten van deze avond. Deze vindt plaats op 21 september.
2. De wijkagent stelt zich voor
Jordy Ellerkamp was maar kort aanwezig vanwege een noodhulpdienst. Hij is eerder
wijkagent geweest in Tholen. Door de verschuiving van de vorige wijkagent Mike naar het
centrum is hij sinds mei wijkagent van de Bergse Plaat.
Vragen:
Ronald: Wat ben je op de Plaat al tegengekomen?
De Boulevard blijft een punt van overlastmeldingen: jeugd die er tot laat staat,
geluidsoverlast e.d.
Els: Op de Bergse Plaat zijn enkele weken geleden ruiten van auto’s ingegooid (zwarte bus,
bij Lepelaar – hiervan is geen aangifte voorbij gekomen) en bij een caravan met stenen van
de open afvalcontainers die nu veel door de wijk staan vanwege verbouwingen.
Er is 1 melding voorbij gekomen inderdaad bij Jordy van de caravan, verder niets gehoord.
Els zal de betrokkene vragen alsnog een melding/aangifte te doen.
Jordy bevestigt dat het belangrijk is meldingen te doen.
Wilma: Is het mogelijk om de poster met regels en de gevolgen- wat het kost als je wel fietst
- rondom het rijden op/ aan het Kompas, daar ook te verspreiden?
In het centrum wordt fietsen nu wel toegestaan en sommige mensen vinden het dan raar
dat je bij het Kompas niet mag fietsen. Hierover is nog verdeeldheid , hoe wordt hier in de
toekomst vorm aan gegeven.
De borden langs de Boulevard worden nu ook weleens verkeerd uitgelegd door snorfietsers,
brommers e.d.
Hier is al wel actief gehandhaafd, voor nu sowieso de bromfietsers, meestal gaat het daarna
ook vrij snel goed met het volgen van de regels.
Brigitte: Is de invalideparkeerplaats bij Lodijke in de overdracht meegenomen en besproken
met Mike en mag Brigitte persoonlijk contact opnemen over het parkeer- en
verkeersprobleem rond Lodijke?
Jordy wil hier zeker een keer naar kijken. Jordy’s mailadres mag doorgestuurd worden naar
Brigitte.
Maikel heeft de vraag hoe de samenwerking tussen politie en handhaving is in Bergen op
Zoom. Over het algemeen lijkt dit redelijk goed te gaan, maar ik heb al wel gemerkt dat er
meer te behalen valt in wie wat oppakt. We hebben wel briefings samen waarin we elkaar
spreken. BOA’s worden nu wel meer wijkgericht ingezet en dat lijkt een goede zaak te zijn.
Hoe men Jordy het beste kan bereiken is:

Het makkelijkste is via een contactformulier op www.politie.nl
(Deze is momenteel wel in onderhoud maar binnenkort weer werkend)
Of 0900-8844 bellen en klantverzoek aan laten maken.
Geen andere vragen meer.
3. Herbenoemen en aftreden bestuursleden
Aftredend:
Leonie van Loon: afgelopen week 27 mei, afgetreden
Larissa: per 1 juni
Ronald: per 1 september
Johan: per 1 september
Ronald en Johan blijven formeel iets langer aan als portefeuillehouders om het komende
bestuur wat meer de ruimte te geven om alles goed over te dragen.
Herbenoemen:
Wilma
Josita
Jaap
Graag hierna aangeven via de chat of je akkoord bent of niet akkoord.
Wilma
Aantal voor:
Aantal tegen: 0
Onthoudingen:
Josita
Aantal voor:
Aantal tegen: 0
Onthoudingen:
Jaap
Aantal voor:
Aantal tegen: 2
Onthoudingen:

Opmerking Frank: We vragen wel waarom aan iemand die tegen een herbenoeming stemt
naar de redenering maar niet voor een redenering waarom er voor gestemd wordt. Dat gaat
uit van negativiteit in plaats van positiviteit. Graag ook toelichten waarom iemand dan wel
geschikt zou zijn.
Larissa merkt op dat er wel wat aan te merken is op het (niet) functioneren van Jaap als
bestuurslid. Twee leden stemden tegen herbenoeming van Jaap. Omdat de anderen
akkoord hebben gegeven, is er toch een meerderheid van de stemmen.
Besloten is alle drie de bestuursleden te herbenoemen en het nieuwe bestuur kan hier dan
verder vorm aan geven.

4. Benoemen nieuwe bestuursleden
Het bestuur heeft de personen, die zich hebben aangemeld, goed gesproken en heeft
gekeken naar de wensen en capaciteiten.
Een vijftal zeer geschikte bestuursleden staan klaar voor benoeming om toe te treden tot
het bestuur.
Er werd gevraagd om akkoord voor alle leden in een schriftelijke stemming.
Randall vroeg hierop om een voorstelronde zodat we met meer kennis en inzicht kunnen
stemmen.
Korte introductie en voorstelronde.
Toine de Bakker: Woont nu zo’n twee jaar op de Plaat, komt oorspronkelijk uit De Heen, is
rentmeester, houdt zich bezig met vastgoedproblematiek, in de medezeggenschapsraad
gezeten.
Alexander Clarijs: Het is een mooie wijk, je voelt veel energie vanuit de wijkcommissie.
Getrouwd, heeft vier kinderen. Werkzaam als teammanager bij Atos. Nu al zo’n 15 maanden
vanuit huis aan het werk. Als ik de initiatieven en agendapunten hoor wil ik hier graag actief
aan bijdragen. 11 jaar lang een dansvereniging geleid. Ik heb al verschillende
bestuursfuncties uitgeoefend en heb ook ervaring in de oudercommissie.
Monique Pals: Woont sinds een half jaar op de Plaat in een seniorenwoning. Ik kom uit een
andere wijk en zat daar in de bewonerscommissie en had veel contact met de
wijkcommissie daar. Ik denk dat ik hier in de wijk ook een goede bijdrage kan leveren.
Lenneke van Oort: Woont sinds vijf jaar hier in Bergen op Zoom. Twee kinderen, zij zitten op
de Kreek. Via de Kreek kreeg ze het bericht en was gelijk enthousiast. Het is een mooie wijk.
Ik zie en hoor veel dingen gebeuren en denk dat ik hier een goede bijdrage aan kan leveren.
Nu cash-coördinator. Ze is verantwoordelijk voor kwaliteits- en veiligheidsbeleid en
adviseren van managementteams. Ze denkt dat het een mooi team kan worden.
Maikel Zwering: Ik heb heel mijn jeugd op de Plaat gewoond. Ik ben later in Rotterdam gaan
wonen en werken. Ik werk daar nu nog steeds in de handhaving voor de Gemeente maar
ben terug komen wonen op de Plaat. Dit is deel van mijn jeugd en vanuit mijn ervaring in
mijn werk wil ik graag iets bijdragen/doen in de wijk waar ik woon, ook voor mijn kinderen.
Alle leden voor herbenoeming worden herbenoemd en alle aspirantleden worden
benoemd.

5. Jaarverslag 2019-2020
Toelichting: Het is een uitgebreider jaarverslag dan dat we voorheen hanteerden. Het
beslaat een periode van twee jaar!
Zijn hier op- of aanmerkingen over en vragen?
Randall vraagt of zijn ingestuurde vragen en antwoorden toegevoegd mogen worden aan de
notulen. Ronald bevestigt dit en regelt dat het beschikbaar wordt.
Enkele vragen blijven over:

-

Er is geen goede ledenadministratie bijgehouden, hierbij was geen reden benoemd.
Er zijn bijna geen wijkvergaderingen geweest. In de statuten staat dat dit
maandelijks is – dat is wellicht wat overdreven – maar nu zijn er sinds de
energietransitie geen wijkvergaderingen geweest.

Voorheen werd je geacht lid te zijn als je je inschreef voor de nieuwsbrief. Dat is het
vertrekpunt. Het bestuur gaat van hand op hand, van vrijwilliger op vrijwilliger over. We
hebben geconstateerd dat dit niet goed gebeurd is, dat is een tekortkoming. Hiervoor is
geen goede reden, dit was de werkwijze.
In maart 2019 zouden we een nieuwe themabijeenkomst houden – deze was al grotendeels
gepland en staat klaar om later alsnog op te pakken. Eerst hebben we afgewacht hoe de
Corona-pandemie verliep, hierna verloren we een beetje de grip op het reilen en zeilen van
bestuur en activiteiten. We hadden het eerder digitaal kunnen oppakken, dat is niet
gelukt/gebeurd, ook omdat we liever fysiek samenkomen om zo goed mogelijk contact te
hebben met elkaar.
We geven mee aan het nieuwe bestuur dat het wel handig is de statuten aan te passen dat
de wijkvergaderingen niet minimaal eenmaal per maand moeten zijn, maar bijvoorbeeld elk
kwartaal.
Er is al wel besloten minder frequent te vergaderen om er dan iets mooiers van maken en
om ook themabijeenkomsten te organiseren.
In de chat werd gedeeld hoeveel wijkvergaderingen er de afgelopen jaren hebben
plaatsgevonden, dat waren er zo’n vier per jaar.
Randall zegt dat dit zijn vermoeden bevestigd dat dit genoeg is en ook de vraag is vanuit de
wijk.
Nog een vraag over het financiële verslag: In het verslag leek er redelijk veel te zijn
uitgegeven aan vergaderingen, terwijl dat wel meeviel als je naar de daadwerkelijke cijfers
kijkt. In 2019 zijn wel veel bestuursvergaderingen geweest maar toch hoor ik dat enkele
bestuurszaken niet volledig op orde zijn.
Waarom is dit zo. Wat is er dan wel besproken in de bestuursvergaderingen?
Johan: alle onderdelen van de wijk komen aan bod bij de bestuursvergaderingen: Sopje,
nadenken over het aantal aanwezigen bij wijkvergaderingen dat minder werd en andere
zaken die spelen in de wijk. In de laatste jaren zie je dat er vooral veel tijd is gaan zitten in
het doen in de wijk en minder aan de bestuurszaken.Er is meer praktisch gewerkt.
Randall geeft aan dat we als leden van de wijkcommissie ook samen de schouders eronder
kunnen zetten en dat het bestuur hierbij dus vaker hulp mag vragen.
6. Verslag kascommissie
Johan: Normaal doet de kascommissie dit maar zij zijn helaas afwezig.
Johan van Roeden en Joke Grootemaat zaten in de kascommissie.
Johan van Roeden heeft een mail gestuurd met de toelichting.

Deze is voorgelezen en wordt later toegevoegd aan de notulen.
De kascommissie beveelt aan voortaan verschillende balansen aan te houden:
1 voor de wijkcommissie en 1 voor de activiteiten van het SOP-je.
Randall: Je leest voor dat de uitgaven volgens het beleid zijn gedaan maar er zijn verder
geen beleidsdocumenten. Hoe kan dit?
Johan: We stellen geen beleidsdocumenten op, maar de vergaderingen die we hebben
gehouden gaan wel over de doelstellingen van het bestuur. Hierin bespreken we ook welke
uitgaven we doen.
Randall: Het lijkt nu dat de kascommissie op een avond langs geweest is en bijvoorbeeld niet
heeft gekeken naar de ledenadministratie, inzage had in de bankrekening, navraag heeft
gedaan bij andere bestuursleden, etc.
Johan: Ze zijn inderdaad langs geweest, hebben alle afschriften en facturen kunnen inzien.
Ze hebben geen navraag gedaan bij andere bestuursleden. Ik wist niet dat een kascommissie
zo ver moest gaan als jij nu zegt. Ze hebben nu niet op de rekening zelf gekeken. We hebben
geen kasverkeer verder.
Randall meldt dat er een kascommissiegids bestaat, waarin staat wat de kascommissie
allemaal dient te doen en wil deze beschikbaar stellen.
Nu komt de vraag of er iemand zich wil aanmelden voor de kascommissie.
Johan van Roeden treedt uit de kascommissie en er is een nieuw lid nodig voor de
kascommissie. Wie staat hiervoor open?
Truusje geeft aan dit wel te willen doen. Ze is penningmeester van twee kleine
clubjes(geweest) en wil ook wel meekijken bij de wijkcommissie.
Randall geeft ook aan open te staan hiervoor.
Zij kunnen samen bij Joke invoegen, of een van beide, of samen: eerst Randall, anders
Truusje.
Het bestuur vraagt na of Joke het nog een jaar wil doen.
Truusje vroeg wie nu de kascommissie wordt, zij of Randall.
Randall geeft aan dat In de kascommissie minimaal twee leden moeten zitten, meer mag
ook.
De vergadering had geen bezwaar aan het toevoegen van Truusje en Randall aan de
kascommissie.

7. Besluit over décharge van het bestuur
Geeft de algemene ledenvergadering decharge aan het bestuur n.a.v. de punten die we
hebben besproken en het jaarverslag?

Voor:
Tegen: (minimaal 1)
Onthouding: (minimaal 2)
Randall is niet akkoord vanwege de openstaande punten.
Het merendeel is akkoord.
Frank heeft een vraag: Het bestuur treedt nu af, dit heeft een reden.
Zou het bestuur niet een analyse houden om hiernaar te kijken waarom mensen aftreden
om eenzelfde aftreden te voorkomen in de toekomst? De voorzitter is opeens niet meer
aanwezig en ook andere bestuursleden stoppen nu. Dit is bijzonder.
Johan: heeft een drukke baan, heeft het een aantal jaren gedaan en maakt nu ruimte voor
andere zaken.
Voor Ronald geldt hetzelfde. Zonder alle individuele redenen voor aftreden af te gaan
kunnen we vaststellen dat er een meerderheid van de stemmen is voor decharge verlenen.
Larissa geeft aan dat Frank een goed punt heeft en dat we wel moeten kijken naar hoe we
kunnen zorgen dat mensen die betrokken zijn ook betrokken blijven.

8. Begroting voor het jaar 2021 & 2022
Johan: We gaan er vanuit dat de subsidie weer verleend wordt door de Gemeente.
De kosten voor het aanpassen van de statuten(rond 500 euro) is wel meegenomen in de
begroting van 2022 omdat dit een actiepunt is.
Johan deelt hierbij gelijk de begroting voor het SOP-je.
Randall vraagt waarom de telefoonkosten voor SOP-je bij de wijkcommissie staan.
Johan: Dit is vanuit de historie ontstaan maar wel een goed idee om later nog over te zetten
zodat het onder het SOP-je valt.
9. Terugkoppeling werkgroepen
Ronald: De zakelijke punten zijn besproken, nu komen we bij het punt waar we ons het liefst
mee bezig houden. Het hart van de wijk en de activiteiten die hier plaatsvinden.
- SOP-je
Had één keer in de maand op de dinsdag een maaltijd en op de dinsdagmorgen een
moment van koffiedrinken. In de zomer werd er bij Lotje of bij de bakker koffie gedronken.
Vanwege de sluiting van het wijkgebouw door Corona zijn we moeten uitwijken naar andere
locaties. Later moest ook het Strandhuys dicht. Toen is er in kleiner verband samengekomen
om toch bij elkaar te komen. De belcirkel is ingevoerd, dit is geen cirkel waarin men
doorbelt, maar het kwam er vaak op neer dat enkele vrijwilligers meermaals verschillende
mensen belden. Er zijn kaartjes gebracht, er zijn mokken en kaarsen bezorgd, er is gezongen
voor jarigen en sinds vorige week kunnen we weer samenkomen bij het Strandhuys.

Maaltijden werden door het Strandhuys gemaakt, opgehaald door de vrijwilligers en bij
verschillende vrijwilligers thuis genuttigd.
Momenteel is er wel afgestapt van een tientje overmaken vooraf, omdat niet iedereen
dezelfde behoefte heeft aan de hoeveelheid van eten. Frank van der Avert denkt hierin ook
enorm mee als ondernemer.
Randall: Wat mooi om te zien hoe jullie door zijn gegaan met alles regelen en afspreken
waar dat kon, zelfs tijdens de lockdown.
Monique vraagt uit hoeveel personen het SOPje bestaat.
Wilma: 35 is de kern, de vaste groep mensen waarmee contact is.
20 tot 25 mensen komen wekelijks op de contactmomenten samen.
- Zwerfvuil
Larissa: We zijn in de laatste Jaren explosief gegroeid, van zo’n zes actieve leden naar 23
leden waarbij ook mensen buiten de werkgroep soms weer aansluiten.
Per actie staat het vrij wie kan en wil aansluiten en dat werkt erg prettig!
Meestal zijn er dan tussen de 5 en 15 mensen aanwezig. We zien duidelijk dat de wijk steeds
schoner is en we minder volle zakken hebben aan het einde van de actie.
We hebben enkele leden die tot het ‘zwerfvuilmanagement’ behoren en de acties, locaties,
middelen en communicatie met partners op zich nemen.
We kunnen gelukkig altijd terecht bij de Gemeente voor de materialen.
Omdat de ringen die de zakken openhouden van de Gemeente te zwaar zijn voor ons
hebben we vanuit de wijkcommissie financiële ondersteuning gekregen om lichtere ringen
aan te schaffen. Deze werken erg prettig!
We blijven zeer actief en hebben momenteel elke maand twee keer gezamenlijke acties:
1 op de maandag en 1 op de zaterdag.
De opgehaalde zakken vuil kunnen we vaak laten ophalen door de Gemeente.
Ook mogen we ze bij een paar ondernemers en de scholen in de wijk brengen, deze
contacten verlopen altijd heel fijn!
Hiernaast zijn we in gesprek met de Gemeente en ondernemers langs de Boulevard om ook
op daar het zwerfvuil te verminderen. De Mc Donald’s heeft hierin gelijk gehandeld en er
staan nu vier nieuwe, extra ruime prullenbakken aan de Boulevard. Binnenkort volgt nog
een gesprek met de overige ondernemers aan de Boulevard.
Iedereen kan op de Facebookpagina, de website bergse-plaat.nl en in het wijkblad zien waar
en wanneer we weer actief zijn. Sluit je gerust een keer vrijblijvend aan!
Marco vraagt of we niet vaker berichten via de Facebookgroep Buurtgenoten kunnen delen
voor meer bekendheid.

Larissa geeft aan dit niet te hebben kunnen oppakken. Ze dat graag had gezien maar hoopt
dat zeker in de toekomst weer meer op te kunnen pakken.
- Duurzaamheid
Wilma: Het stuk over duurzaamheid is uit het jaarverslag verdwenen helaas.
De groep is al langer actief.
Het is gestart met de lokker ‘Bergse Plaat van het gas af’
We proberen de zaken uit de klimaatdialogen in de praktijk uit te voeren in de wijk.
Plannen zijn al vergevorderd, de contacten zijn goed gelegd. De contacten met de gemeente
lopen beter. We spreken ook met elkaar over het maaibeleid met de gemeente en andere
zaken.
We hebben het plan om te gaan werken met straatambassadeurs die een aanspreekpunt
worden in de wijk om te kijken wat er in die straat/ straten te bereiken valt. We zoeken
mensen die met duurzaamheid begaan zijn. Samen flora/fauna in de gaten houden.
Hiernaast wordt er, zij het minder, gekeken naar zonnepanelen en windmolens (niet op het
water of de dijk!).
Meld je vooral aan voor de werkgroep en sluit je hierbij aan!
Marco de Kock geeft aan hierin mee te willen denken.
Els geeft aan wel zelf bezig te zijn geweest met het project Duurzaamheid en heeft o.a. 800
vierkante meter percelen met bloemenzaad ingezaaid. Ze is ook bezig met ‘De Groene
Eetbare Stad’. Ook hierin zijn ze bezig met het maaibeleid en duurzaamheid. Laten we
samen contact hebben over hoe we de krachten kunnen bundelen en goed van elkaar op de
hoogte zijn wat er speelt.
Wilma wil dat ook graag. Handig zou het zijn om deze groepen/krachten te bundelen zodat
het bereik/effect groter wordt en we vanuit de stempel ‘Duurzame Doeners’ samen meer
kunnen betekenen. Wilma neemt contact op met Els.
Dit samen als herkenbaar punt overnemen.
Wilma, Els, Truusje en Tom Cats kunnen hierin samenwerken en contactpersoon zijn
rondom dit onderwerp.
Brigitte geeft aan contact te hebben gezocht met firma Prop beheer over het gevaar van de
kapot gemaaide blikjes tijdens het maaien. Gelieve ook dit punt opnemen in het contact
met de Gemeente en de beheerder van het maaibeleid van de Gemeente. Het is nu
gevaarlijk voor mens en dier. Het bedrijf beweert ecologisch te maaien maar reageert niet
netjes op haar mails. De Gemeente reageert op de door haar ingediende BuitenBeter appmelding met “klacht afgehandeld”. Ze zou graag bij de andere werkgroepen actiever zijn
maar dat gaat niet vanwege persoonlijke redenen. We willen graag met de werkgroep
Zwerfvuil vooraf een ronde doen voor er gemaaid gaat worden maar dat gebeurt nu niet
vanwege gebrek aan communicatie.

Els: De Gemeente heeft de nodige communicatieproblemen. Het is heel moeilijk zulke
dingen te regelen. We hebben hier veel contact over met elkaar en proberen dit samen mee
te nemen in de gesprekken met de Gemeente. Het huidige beleid is niet respectvol naar de
bewoners en de werkgroep Zwerfvuil. Samen kunnen we ons wellicht hard maken vanuit de
verschillende werkgroepen.
Marco wil wel helpen in het contact met de Gemeente om brieven op te stellen (onder
artikel 36) om punten bespreekbaar te maken en antwoorden te krijgen van de Gemeente.
mdekock@home.nl
Maikel vraagt of er antwoord is gegeven over waarom het op de huidige manier gaat.
Els: Het moet snel, niet genoeg capaciteit, er is geen geld voor… Het blijft daarom gebeuren.
Ze hebben beloofd ernaar te kijken. Ondertussen blijft firma Prop het uitvoeren en zijn de
uitvoerders hiervan mensen die andere talen spreken en die niet aanspreekbaar zijn
hierover.
Toelichting Maikel: De Gemeente koopt een x aantal keren grasmaaiers in. De firma
communiceert verder niet met de gemeente en voert gewoon het plan uit, zoals is
afgesproken. Ze communiceren niet waar en wanneer ze actief zullen zijn.
Wellicht dat er, via een WOB-verzoek(Wet Openbaar Bestuur), wel te achterhalen valt hoe
vaak ze maaien en of er zo ook een planning doorgegeven kan worden van waar ze en
wanneer ze gaan maaien. Bij www.rijksoverheid.nl kan je nagaan bij welke organisaties je
zo’n verzoek kunt indienen
- Ontmoetingsplaats
Wilma: Dit is ontstaan vanuit een burgerinitiatief. Er werd een plek gezocht voor verbinding
en bezinning. Er zijn enquêtes uitgedeeld door de wijk. Van de 3000 uitgedeelde enquêtes
zijn er zo’n 65 reacties binnengekomen.
58 hiervan geven aan dit graag te zien, als het niet voor mezelf is, dan wel voor een ander.
Het is een werkgroep die veel dezelfde doelen heeft als het SOP. Wellicht dat we dit straks
wel kunnen samenvoegen.
Peet Bakx maakt een schets van het idee, Marcel vd Blankenvoort van de gemeente wil
meehelpen, Henk Witjes maakt een lesbrief voor de basisscholen.
De scholen willen ook meewerken hieraan.
Ook het Jongeren- en Welzijnswerk hopen we hierin te betrekken.

10. Wat verder ter tafel komt
Truusje las dat er een nieuwe wet per 1 juli 2021 ingaat voor besturen.
Het bestuur is hiervan op de hoogte en dat staat ook in de overdracht van het bestuur.
Randall:
Er zijn inmiddels behoorlijk wat laadplekken in de wijk.
Je kunt inchecken op ‘social charging’ als je je elektrische auto aan een laadpaal hangt.
Je zou bijvoorbeeld samen een pilot kunnen starten of dit goed zou werken om laadplaatsen
te gebruiken als parkeerplaats terwijl je inlogt in deze app. Zo kunnen mensen je wel
benaderen om ruimte te maken als er opgeladen moet worden.

Wilma lijkt dat een goed plan, Randall start hiermee.
Randall:
Ik heb sinds een tijd een drone. De omgeving Bergen op Zoom is een no-flyzone. Daarom
mag je niet vliegen met een drone. Omdat hij in de regels is gedoken van het luchtruim
ontdekte hij dat je op het grootste deel van de Binnenschelde niet mag kitesurfen. Randall
biedt aan hierin te duiken met de regels om te kijken of het ook gelegaliseerd kan worden.
Zo kunnen we kijken of ook de regelgeving vrijer mag worden, zolang er geen overlast is
rondom drones en kitesurfers.
Wilma reageerde hierop dat de meeste kitesurfers actief zijn aan de kant richting de
zeilschool, achter de Landmark.
Randall: Aan die kant is het wel legaal, dus dat is mooi en lijkt dan al goed te gaan.
Larissa:
Ik vind het zo mooi hoe in deze vergaderingen mensen samen komen, geactiveerd worden
en contacten leggen in de wijk onderling. Ik hoop dat we elkaar in nog veel
wijkvergaderingen blijven ontmoeten en natuurlijk daarnaast gewoon op straat.
Super dat jullie allemaal tijd hebben gemaakt voor deze avond en ieder betrokken zijn bij de
wijk, ieder op zijn eigen manier.
Ronald:
Mocht je willen napraten en overleggen met anderen waarvan je geen contactgegevens
hebt kan dit via de secretariaatsmailbox geregeld worden.
De vergadering wordt hiermee afgesloten.

Actielijst:
Larissa: Mailadres van wijkagent Jordy doorsturen naar Brigitte
Bestuur: Alle genomen besluiten nogmaals agenderen tijdens een algemene
wijkvergadering om te bekrachtigen.
Ronald: Deelt de gestelde vragen van Randall en de antwoorden inzichtelijk met de wijk.
Bestuur: Navragen of Joke nog een jaar kascommissie wil zijn en hierna terugkoppelen naar
de nieuwe leden van de kascommissie.
Kascommissie: Afspraken maken met het nieuwe bestuur.
Randall: Kijken of er een pilot kan worden gestart om te testen of ook geparkeerd kan
worden langs laadplaatsen zolang van de app ‘social charging’ gebruik gemaakt wordt.
Randall: In de regels duiken van drones en kitesurfen en kijken of er een verruiming van de
regels mogelijk is.
Els/ Wilma: Contact opnemen met Marco om samen te werken: mdekock@home.nl

Bijlages:
Vragen en antwoorden aan en van het bestuur
Beste Randall,
Voordat ingegaan wordt op de vragen willen wij een context meegeven over de
wijkcommissie Bergse Plaat. De commissie heeft jaarlijks ongeveer € 2.500 te
besteden. De inkomsten komen uit een jaarlijkse subsidie van de gemeente Bergen
op Zoom en hierover hebben wij geen verantwoordingsplicht. Deze subsidie dient te
worden ingezet voor de doelstellingen van de wijkcommissie en hier wordt keurig
aan voldaan. Wij hebben geen activa in ons bezit er is geen kasverkeer. De
algemene vergaderingen worden niet druk bezocht (tussen de 3 en 10 inwoners van
de Bergse Plaat). Het is een relatief kleine verenging. Het bestuur bestaat uit
vrijwilligers die zich naast drukke banen en gezinsleven zich maatschappelijk
inzetten voor de wijk. Wij zien het bevorderen van sociale cohesie en een meldpunt
zijn voor wijkbewoners als belangrijke doelstellingen. Zo houden we onze mooie wijk
schoon, veilig en duurzaam. We zijn trots op de werkgroepen die door de jaren
opgestart en afgesloten zijn. Actuele voorbeelden zijn het SOPje, werkgroep
Zwerfvuil en werkgroep Duurzaamheid. Deze werkgroepen brengen ook de meeste
waarde voor onze wijkgenoten. Om de werkgroepen levend te houden springt men
ook vanuit het bestuur bij, waardoor het altijd zoeken is naar de balans tussen
administratief alles perfect op orde hebben en voldoende tijd in andere activiteiten
kunnen steken. Dit zie je terug in de vragen die je stelt. De vragen zijn terecht en
sommige zaken moeten zeker beter op orde, maar we moeten ook roeien met de
riemen die we hebben. Gezien de huidige bestuurswissel is het juist een goed
moment om besluiten te nemen over zaken en daar begeleiden we de nieuwe
bestuursleden in. Denk dan vooral aan de definitie van een lid en het wijzigen van de
statuten. Dan duiken we nu in op de beantwoording van je vragen.
Jaarverslagen
Inmiddels is in het jaarverslag de Balans en de winst- en verliesrekening voor de
jaren 2019 en 2020 toegevoegd. Het bestuur kan hier voor de komende jaren mee
verder gaan en eventueel nog nadere specificering aanbrengen. Ook de aanbeveling
van de kascontrole commissie om vanaf 2021 een aparte balans en winst- en
verliesrekening op te stellen voor de wijkcommissie en het Sopje wordt
overgenomen. Een ledenadministratie wordt (nog) niet bijgehouden. We zouden
kunnen stellen de we een verenging zijn zonder leden. Het nieuw aan te treden
bestuur zal zich hierover gaan buigen want wanneer ben je nu lid van onze
wijkcommissie?
Het ontstaan van werkgroepen ontstaat vanuit een behoefte maar als commissie zijn
we ook erg afhankelijk van inwoners die een bijdrage willen leveren. Zo is er nog
steeds behoefte aan een werkgroep verkeer en snelheid. De problematiek die wij
zien als er bijvoorbeeld een ramp zich afspeelt en onze wijk moet worden ontruimd
of de verkeersdrukte die gaat ontstaan op de Markiezaatsweg als de komende jaren
dit wordt volgebouwd. Best wel thema’s die ons bezig houden maar wie wil hier zijn
schouders onder zetten en zo zijn er nog meer op te noemen. Het Kompas is een
belangrijke voorziening voor onze wijk. Van belang voor de wijk is dus dat er een
goed en gevarieerd winkelaanbod blijft en er geen leegstand ontstaat. De invloed

van de wijkcommissie is hierin ook beperkt maar in de afgelopen jaren is een
inwoner die het idee inbracht in een wijkvergadering met een handtekeningenactie
gestart om weer een drogist op de Bergse Plaat te krijgen. Mogelijk heeft dit er wel
toe geleid dat Trekpleister zich hier heeft gevestigd. Momenteel speelt de
problematiek leegstand niet en is deze werkgroep voorlopig niet nodig.
Een verbeterpunt voor het nieuwe bestuur is om in het takenpakket van een
bestuurslid op te nemen dat de jaarverslagen worden gepubliceerd.
De specifieke kosten:
De kosten van 293,20 betreffen de kosten van de wijkvergadering inzake onze
themabijeenkomst over de energietransitie. Hier zijn een aantal bestuursleden 2
dagen aan het flyeren geweest bij de Jumbo en mogelijk heeft dat ertoe geleid dat
we een zeer druk bezochte bijeenkomst hadden met een leuke interactieve sessie.
Wij zijn van mening dat we niet relatief veel geld uitgeven aan (ex)bestuursleden.
Tot slot willen wij ook wel melden dat wij als bestuur trots zijn op ons huidig
jaarverslag dat een mooie weergave biedt van alles wat zich heeft afgespeeld. We
erkennen dat dit een professionelere weergave is dan de jaarverslagen van de jaren
ervoor en dit vormt een goede basis voor het toekomstige bestuur om mee verder te
gaan.
Begroting van wijkcommissie meesturen. Begroting Sopje maakt Joke in het
weekend en presenteer ik in de wijkcommissie.
Kascommissie:
De kascommissie heeft jaarlijks plaatsgevonden met uitzondering van vorig jaar door
de coronacrisis heeft er geen Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Dit jaar
hebben we zowel in het jaarverslag als de kascontrole een inhaalslag gemaakt.
De volgende personen hebben in samenstelling van 2 personen de controles
uitgevoerd: Cees Segaar, Niels Bax, Johan van Roeden en Joke Grootemaat.
Maximaal kan je 2 keer een kascontrole uitvoeren waarbij er jaarlijks 1 lid uittredend
is en wordt vervangen door een nieuw lid. Het lukt niet altijd om tijdens een ALV een
nieuw lid te benoemen en dan wordt buiten de vergadering om gezocht naar iemand
die de controle zou willen uitvoeren.
Onderstaand verslag van de laatste kascontrole commissie:
“Op 17 mei hebben Joke Grootemaat en ondergetekende de financiële stukken en
boekingen van de Wijkcommissie Bergse Plaat ingezien van het boekjaar 2019 en
het boekjaar 2020.
Tijdens de sessie werd er inzage verkregen in alle documenten. Ook werd uitleg
gegeven over de financiële aanpak van de Wijkcommissie. Naar onze mening zijn
alle boekingen in overeenstemming met het beleid van de Wijkcommissie.
Bij het doornemen van de verschillende resultaat totalen en detail per kostensoort
zijn er de volgende observaties gemaakt:
• Het

boekjaar 2019 heeft een positief resultaat van 1285,30 euro. Dit wordt
met name veroorzaakt door sterk verminderde uitgaven voor
wijkvergaderingen en bijeenkomsten ten opzichte van 2018.

• Het

boekjaar 2020 heeft positief resultaat van 1512,11 euro. Het hogere
resultaat dit jaar ten opzichte van 2019 wordt met name veroorzaakt door
nog verder verminderde uitgaven voor vergaderingen/bijeenkomsten
(Corona lockdown effect).
• De financiën van de Senioren OntmoetingsPunt (SOP) activiteiten liepen tot
voor kort via de Stichting W(ijk). Op 19 november 2020 is een deel van de
financiële activiteiten onder de Wijkcommissie financiële administratie
inclusief bankrekening gebracht. De transfer van het resterende deel heeft
begin 2021 plaatsgevonden. De kascommissie beveelt aan 2 separate
begrotingen, winst & verliesrekeningen en balansen bij te houden voor de
Wijkcommissie activiteiten en de SOP activiteiten.
Conclusie: De kascommissie spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop de
penningmeester de boeken heeft gehouden en de jaaroverzichten heeft opgesteld
en stelt het bestuur en vergadering van de Wijkcommissie Bergse Plaat voor de
financiële overzichten goed te keuren en de penningmeester voor het jaar 2019 en
het jaar 2020 zonder voorbehoud decharge te verlenen.
Namens de kascommissie,
Johan van Roeden

Algemene Wijkvergaderingen:
In de statuten staat inderdaad dat er minimaal eenmaal per maand een algemene
wijkvergadering moet worden gehouden. Zoals in de context al is aangegeven is de
opkomst bij vergaderingen niet hoog. Het is weinig zinvol om dan deze frequentie te
handhaven. Het niet door laten gaan van algemene vergaderingen in 2020 heeft ook
met onze doelgroep te maken die de laatste jaren naar vergaderingen zijn gekomen.
Dat zijn de senioren die minder digitaal vaardig zijn en ook niet zullen deelnemen
aan dit soort vergaderingen. Ook in het dagelijks bestuur hebben wij hiermee te
maken gehad.
Het bestuur heeft ook stil gestaan bij de lage bezettingsgraad van de vergaderingen
en er is besloten om eens iets anders te gaan uitproberen om meer bewoners uit de
wijk binnen te krijgen om zodoende in gesprek te gaan om te kijken of we meer
bewoners meer actief bij onze wijk te betrekken, ‘vergaderen nieuwe stijl’. Onze
eerste vergadering was in het thema van de energietransitie en dat was een succes.
Circa 80 wijkbewoners waren aanwezig. Helaas is er door corona en de
gerelateerde sluiting van het wijkgebouw nog geen volgend thema opgepakt.
Veiligheid was mogelijk zo’n volgend thema. Het is aan het nieuwe bestuur om te
bezien of ze ook deze richting op willen of andere ideeën hebben.
In het bestuur is een aantal jaar geleden ook stilgestaan bij het feit dat de staturen
ons niet meer geheel passen. Het aanpassen van statuten bij de notaris is relatief
duur (500-600 euro) ten opzichte van onze subsidie. Wij hebben toen besloten om
het niet te laten aanpassen omdat wij het geld beter konden gebruiken voor het
opstarten van het SOPje. Hier was namelijk veel behoefte aan. Het bestuur is van
mening dat we nog steeds handelen in de geest van de statuten waarbij de
doelstelling niet uit het oog wordt verloren. Het is nu een logisch moment om
inderdaad de statuten aan te passen. Er zit een wetswijziging aan te komen dus een
logisch moment. Nu is ook de financiële ruimte aanwezig zonder dat het pijn doet om

activiteiten niet door te laten gaan. Je genoemde adviezen ten aanzien van de
statuten zullen we met het nieuwe bestuur delen.
Bestuur:
In het huidige bestuur zijn er een aantal leden die hebben aangegeven geen
dagelijks bestuursfunctie te vervullen en dat wordt gerespecteerd. Hierdoor is (nog)
geen invulling gegeven aan het plaatsvervangerschap. Mogelijk bestaat die
mogelijkheid er wel in het nieuwe bestuur maar dat zal in de nieuwe
bestuurssamenstelling moeten worden onderzocht. Overigens het bestuur zal geen
beleidsdocumenten opstellen. Het is vooral er zijn voor inwoners en ze goed kunnen
doorverwijzen, onze prachtige wijk schoon en veilig te houden. De bestuursleden zijn
vooral doeners in de wijk en vinden dat het leukste en belangrijkste werk. Ook
gezien onze omvang van de vereniging past dit goed waardoor het papierwerk niet
altijd helemaal in orde is.

Verslag kascommissie en begroting:
Kascommissie:
De kascommissie heeft jaarlijks plaatsgevonden met uitzondering van vorig jaar door
de coronacrisis heeft er geen Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Dit jaar
hebben we zowel in het jaarverslag als de kascontrole een inhaalslag gemaakt.
De volgende personen hebben in samenstelling van 2 personen de controles
uitgevoerd: Cees Segaar, Niels Bax, Johan van Roeden en Joke Grootemaat.
Maximaal kan je 2 keer een kascontrole uitvoeren waarbij er jaarlijks 1 lid uittredend
is en wordt vervangen door een nieuw lid. Het lukt niet altijd om tijdens een ALV een
nieuw lid te benoemen en dan wordt buiten de vergadering om gezocht naar iemand
die de controle zou willen uitvoeren.
Onderstaand verslag van de laatste kascontrole commissie:
“Op 17 mei hebben Joke Grootemaat en ondergetekende de financiële stukken en
boekingen van de Wijkcommissie Bergse Plaat ingezien van het boekjaar 2019 en
het boekjaar 2020.
Tijdens de sessie werd er inzage verkregen in alle documenten. Ook werd uitleg
gegeven over de financiële aanpak van de Wijkcommissie. Naar onze mening zijn
alle boekingen in overeenstemming met het beleid van de Wijkcommissie.
Bij het doornemen van de verschillende resultaat totalen en detail per kostensoort
zijn er de volgende observaties gemaakt:
• Het

boekjaar 2019 heeft een positief resultaat van 1285,30 euro. Dit wordt
met name veroorzaakt door sterk verminderde uitgaven voor
wijkvergaderingen en bijeenkomsten ten opzichte van 2018.
• Het boekjaar 2020 heeft positief resultaat van 1512,11 euro. Het hogere
resultaat dit jaar ten opzichte van 2019 wordt met name veroorzaakt door
nog verder verminderde uitgaven voor vergaderingen/bijeenkomsten
(Corona lockdown effect).
• De financiën van de Senioren OntmoetingsPunt (SOP) activiteiten liepen tot
voor kort via de Stichting W(ijk). Op 19 november 2020 is een deel van de
financiële activiteiten onder de Wijkcommissie financiële administratie
inclusief bankrekening gebracht. De transfer van het resterende deel heeft
begin 2021 plaatsgevonden. De kascommissie beveelt aan 2 separate
begrotingen, winst & verliesrekeningen en balansen bij te houden voor de
Wijkcommissie activiteiten en de SOP activiteiten.
Conclusie: De kascommissie spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop de
penningmeester de boeken heeft gehouden en de jaaroverzichten heeft opgesteld
en stelt het bestuur en vergadering van de Wijkcommissie Bergse Plaat voor de
financiële overzichten goed te keuren en de penningmeester voor het jaar 2019 en
het jaar 2020 zonder voorbehoud decharge te verlenen.
Namens de kascommissie,
Johan van Roeden”

Begroting 2021
Begroting
2021
Baten
Subsidie gemeente BoZ
Totaal Baten

Begroting
2020

2.611

2.565

2.611

2.565

120
1.971

120
1.725

Representatie

200

200

Beheer en administratie
Bankkosten
Overige kosten
Totaal Lasten

120
200

120
400

2.611

2.565

Lasten
Besteed aan
doelstellingen
telefoonkosten Sopje
Wijkbijeenkomsten

Voor de wijkbijeenkomsten is een bedrag begroot van € 1.971.
Het nieuwe bestuur zal in 2021 hier nadere invulling aan geven
aan dit budget geven. Een mogelijkheid is een openingsfeest na de
coronaperiode voor vrijwilligers.
Begroting 2022
Begroting
2022
Baten
Subsidie gemeente BoZ
Totaal Baten

Begroting
2021

2.611

2.611

2.611

2.611

120
1.371

120
1.971

Representatie

200

200

Beheer en administratie
Bankkosten
Overige kosten
Totaal Lasten

120
800

120
200

2.611

2.611

Lasten
Besteed aan
doelstellingen
telefoonkosten Sopje
Wijkbijeenkomsten

Voor de begroting 2022 wordt uitgegaan dat het subsidie bedrag
dat wordt ontvangen van de gemeente BoZ overeenkomt met bedrag dat
in 2021 is ontvangen.
Bij de overige kosten wordt voor 2022 een bedrag van 600 euro
gereserveerd voor het aanpassen van de statuten.

Voor de wijkbijeenkomsten is een bedrag begroot van € 1.371.

SOPje
Begroting
2021
Baten
Buurt en cultuurfonds
Kern met Pit
Subsidie Oranjefonds
Betalingen deelnemers a €10
Totaal Baten

Begroting
2020

2.500

2.000

1.000
1.000
2.000

4.500

4.000

4.000
200

3.500
200

100
200

100
200

4.500

4.000

Lasten
Besteed aan doelstellingen

Activiteiten
Representatie
Beheer en administratie
Bankkosten
Overige kosten
Totaal Lasten

Door de corona crisis hebben we de kookworkshops niet kunnen
organiseren. We hopen die in de tweede helft van 2021 wel te
kunnen houden.
Hetzelfde geldt voor de cultuuractiviteiten zoals CKB, de Maagd,
museum en Franken Fruit
We gaan proberen de etentjes in het Strandhuys ter plekke door
de deelnemers te laten betalen.
Bij grote activiteiten wordt natuurlijk van te voren
betaald.
We zijn op zoek naar een ruimte voor de kookcursus en een ruimte waar
we met 40 mensen of meer een hele middag door kunnen brengen
met verschillende
Met in achtneming van de
activiteiten.
coronaregels!

SOPje
Begroting
2022
Baten
Buurt en cultuurfonds
Betalingen deelnemers a €
10
Totaal Baten

Begroting
2021

2.500

2.500

2.000

2.000

4.500

4.500

4.000

4.000

Representatie

200

200

Beheer en administratie
bankkosten
Overige kosten
Totaal Lasten

100
200

100
200

4.500

4.500

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Activiteiten

Voor de begroting 2022 wordt uitgegaan dat het subsidie bedrag
dat is ontvangen van het Buurt en Cultuurfonds, overeenkomt
met het bedrag dat in 2021 is ontvangen
Het ontvangen van de bijdrage van het buurt en cultuurfonds
hangt af van de culturele dingen die we samen kunnen gaan doen.
Daaronder vallen museum,CKB, de Maagd maar ook de Sinterklaasviering
de kerst, vastenavend etc.

