VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum : 07-12-2016
Locatie : NH-Hotel
Tijd

: 20.00 – 22.35 uur

Present : Zie bijgaand.
1. Opening en vaststellen van de agenda:
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.
2. “Hoe komt de gemeenteraad meer in contact met de inwoners en welke rol kan/ wil het
GOEB en/ of BO-groepen hierin hebben?”
Een toelichting op deze vraag wordt gegeven door Raadsgriffier Marcel Baijens.
Marcel stelt zich kort voor. Als griffier is hij adviseur en ondersteuner van de Gemeenteraad.
Hij geeft aan dat hij zoekende is hoe de leden van de gemeenteraad meer in contact kunnen
komen bij haar burgers.
De gedachten gaan hierbij uit om wijkbezoeken te organiseren, bijvoorbeeld op een
zaterdag. De organisatie van een dergelijk bezoek zou een BO kunnen doen i.s.m. de Griffier.
Laat Raadsleden zien wat er in je wijk gaande is. Dit hoeven niet altijd knelpunten te zijn
maar ook zaken waar je trots op bent. De bezoeken moeten nuttig maar zeker ook
aangenaam zijn. Als BO is het geen verplichting om mee te doen. Gedacht wordt aan een
bezoekfrequentie van eens in de 2 tot 3 maanden om een buurt te bezoeken. Marcel schat
in dat er circa 20 Raadsleden en/ of burgerraadsleden aanwezig zullen zijn.
Opmerkingen/ vragen vanuit de vergadering:
• Maakt de gemeente het programma? Antw. Kan maar het liefst gezamenlijk met input van
het betreffende BO.
• Buurtverenigingen zouden de organisatie ook kunnen doen. Antw. Zou kunnen en/ of
betrokken worden.
• Met de herinrichting speeltuin in Naastenbest heeft het BO Raadsleden uitgenodigd. Dit is
door beide partijen positief ervaren. Het is kennen en gekend worden.
• Wat kunnen Bewonersoverleggroepen verwachten van de Raadsleden? Antw. Dat zij
signalen/ input vanuit de wijk krijgen waar ze al dan niet iets mee kunnen doen door
bijvoorbeeld de signalen door te spelen aan B&W of hen de opdracht te geven iets te
ondernemen. Verder hebben zij ook andere instrumenten om zaken in gang te zetten.
• Zoals eerder gezegd is de meerwaarde van de bezoeken dat Raadsleden en burgers elkaar
“leren” kennen en herkennen. Sluit misschien mooi aan bij de nieuwe manier van
samenwerken tussen ambtenaren, politiek en burgers (Overheid- en burgerparticipatie).
• De vraag wordt gesteld welk BO misschien al als pilot de aftrap wil maken? Antw. BO de
Leeuwerik en Wilhelminadorp hebben belangstelling en willen graag nader overleg met
Marcel hierover.
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Marcel zal nadere informatie over de “pilot” sturen aan secretariaat van het GOEB om dit te
delen met de BO-groepen.
Afgesproken wordt dat BO-en die belangstelling hebben mee te werken aan een wijkbezoek
zich rechtstreeks bij Marcel per mail melden (raadsgriffie@gembest.nl) met een cc aan het
secretariaat GOEB (secretaris@goeb.nl).
Marcel geeft aan dat als er informatie naar Raadsleden gestuurd moet worden dit het beste
via hem kan. Hij zorgt voor een juiste afhandeling.
Marcel dankt de aanwezigen voor hun aandacht en verlaat onder dankzegging hierna de
vergadering.

3. Opzet AED platform:
Een toelichting middels een PowerPointpresentatie wordt gegeven door initiatiefnemer Ton
Timmerman met ondersteuning van Carel Bullens van de gemeente Best.
Het betreft hier een burgerinitiatief voor het opzetten van een sluitend AED netwerk in Best.
Zijn initiatief is voor hem geen politiek item ondanks het feit dat de Raad onlangs B&W de
opdracht gegeven heeft dit nader uit te werken.
Het probleem nu is dat niet alle AED punten bekend zijn en veel van deze apparaten in
gebouwen hangen die na 17.00 uur gesloten zijn in plaats van in openbare ruimtes. Er
bestaan een paar AED-apps maar hier staan voor 90% bedrijfslocaties op.
De gemeente heeft aangegeven dit initiatief van harte te ondersteunen maar er zijn voor
alsnog geen extra financiële middelen beschikbaar.
Naast het inzichtelijk maken waar alle AED’s hangen, moeten er ook burgers opgeleid
worden die deze apparaten kunnen bedienen.
Ton zou graag een Stichting willen oprichten die zaken nader gaat uitwerken. Hierbij is
financiën een punt van aandacht maar volgens Ton niet het grootste probleem. Als Stichting
kun je aan fondswerving doen en sponsoren zoeken. De gemeente kan dit niet maar is
mogelijk wel bereid financiën als aanvulling vrij te maken.
Het Rode Kruis heeft bijvoorbeeld een flink opleidingsbudget voor het opleiden van EHBOers en voor reanimatie.
Best heeft ook veel BHV-ers die in beeld gebracht zouden kunnen worden om reanimatie te
verrichten. BO-en zouden in hun wijk een oproep kunnen doen om hen zich te laten melden
bij de nieuwe stichting.
De vergadering vindt het initiatief van Ton erg goed. Wel wordt er opgemerkt dat het voor
de gemeente geen probleem moet zijn 50.000 euro opleidingsgelden vrij te maken. De angst
is dat er straks enthousiaste vrijwilligers energie gaan stoppen in de nieuwe Stichting en het
kapot loopt op de financiën. Zoals eerder aangegeven is zien zowel Ton als Carel in de
financiering geen probleem. Initiatieven in andere gemeentes hebben al aangetoond dat ook
zonder financiering vanuit de gemeente een en ander tot stand kan gekomen. De rol van de
gemeente is in eerste instantie faciliterend.
Op de vraag wie zitting zouden willen nemen in de werkgroep die e.e.a. verder gaat
uitwerken met Ton Timmerman als kartrekker, melden de volgende personen zich:
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Jos van Spelde, Paul Verheijen, Han Greefkes, Els van Hapert, Ad van Laarhoven, Peter de
Leeuw en Carel Bullens (gemeente). Ton geeft aan dat er secretariële ondersteuning door
zijn bedrijf gegeven zal worden. Peter de Leeuw zal Ton de mailadressen van de werkgroep
leden doorsturen.
Na deze presentatie verlaten Ton en Carel onder dankzegging de vergadering.
4. Voortgang “Samen op ons Best”; inwoners- en burgerparticipatie:
Voorzitter Ad van Laarhoven geeft in het kort de laatste stand van zaken weer.
Na de bijeenkomst van 13 oktober is onlangs de stuurgroep voor de eerste maal bijeen
geweest. Hierin hebben zitting de wethouders Peet van de Loo en Bert van Drunen, Lianne
Verstraten (gemeentevoorlichter), Ellie Machielsen (afdelingshoofd gemeente), Ingrid de
Graaff (gemeente; coördinator wijkontwikkeling), Annelies Smeets (burger), Els van Hapert
(burger) en Ad van Laarhoven (burger). Ad is voorzitter van de stuurgroep. De stuurgroep
heeft een planning van de voortgang van het proces en organisatorische afspraken gemaakt.
Er zal op korte termijn via diverse communicatiekanalen aandacht besteed worden aan
“Samen op ons Best”. Burgers kunnen zich nog steeds aanmelden voor de diverse
werkgroepen die thema’s verder gaan uitwerken. Ambtenaren gaan nu burgers benaderen
die zich op 13 oktober aangemeld hebben om in een werkgroep te participeren.
Indien er vanuit de BO-groepen nog belangstelling is om in een werkgroep of stuurgroep
deel te nemen dan aanmelden bij Ad (voorzitter@goeb.nl) of Els
(elsgortelmuller@gmail.com). Zij zijn overigens voor alle vragen over het project bereikbaar.
5. Verslag alv 07-09-‘16:
a. Tekstueel: Akkoord.
b. Naar aanleiding van merkt Rob Plesman op dat er onlangs in een TV programma melding
werd gedaan dat achteraf scheiden van afval 1,5 keer meer oplevert dan vooraf. Best
heeft echter gekozen om vooraf te scheiden. Niet duidelijk is wanneer Best start.
c. Actiepunten: Alle actiepunten zijn afgehandeld.
Het verslag wordt onder dankzegging goedgekeurd.
6. Mededelingen:
a. Begroting 2017 (toelichting Ad van Laarhoven):
De begroting 2017 moest voor 1 oktober ingediend zijn. Bestuur heeft dit conform
de aanvraag 2016 gedaan zonder overleg in de alv. Voor de aanvraag 2018 zal de
begroting ter goedkeuring op de agenda alv september komen.
b. Werkgroep Verkeer (toelichting Hans Schulte):
Hans doet dit aan de hand van een PowerPoint presentatie (zie bijgaand).
Toelichting punt 2: Korte termijn aanpak alleen bij de voetgangeroversteken
Paersacker en bloemist zijn akkoord bevonden en hebben plaats gevonden.
Punt 4. Het besluit ligging Slowlane aan noord- of zuidzijde Wilhelminakanaal is
aangehouden. Het voorstel is de Zuidzijde. Niet duidelijk is wie het besluit tot
aanhouding heeft genomen. Hans vraagt dit na en koppelt dit terug.
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Jos van Spelde vindt de resultaten na 4 jaar intensief overleg tussen BO’s, burgers
e.d. en de gemeente met het inschakelen van dure bureaus over de Koningin
Julianaweg, erg verdrietig. Tot teleurstelling van velen worden er maar weinig
verbeteringen aangebracht. Er heeft ook nauwelijks terugkoppeling plaats gevonden
met betrokken partijen (vrijwilligers!)
Dit is zeker geen goed voorbeeld van bewonersparticipatie in overheidsbeleid.
De vergadering onderschrijft dat dit traject verre van de schoonheidsprijs verdient.
Dit project is een mooi voorbeeld te gebruiken in de stuurgroep.
Tot slot wordt vanuit de vergadering opgemerkt dat de Rotonde bij de Macro voor
fietsers erg gevaarlijk is. Hans neemt dit punt mee in het overleg met de gemeente.
Nog een opmerking uit de vergadering. Er ontstaat een gevaarlijke situatie bij vorst
bij het fonteintje bij het gemeentehuis. Hier hebben al valpartijen voorgedaan.
Inmiddels is het fonteintje uitgeschakeld.
c. Buurtbudgetten: evaluatie 2016; criteria 2017 (toelichting Ingrid de Graaff):
Ingrid heeft gisteren per mail de volgende stukken gestuurd aan het secretariaat
GOEB:
Evaluatie buurtbudget 2016, resultaten; de daarbij behorende notitie; overzicht van
de toegekende budgetten 2016 en de regeling buurtbudget 2017. Deze stukken
worden morgen doorgestuurd door secretaris GOEB aan secretariaten BO-groepen.
Ingrid ligt e.e.a. toe.
In hoofdlijnen is de regeling 2017 gelijk aan die van 2016.
Wel een belangrijke aanpassing zijn de termijnen dat aanvragen ingediend kunnen
worden. Tot 1 mei blijft het buurtbudget gereserveerd voor de betreffende buurt.
De eerste beoordeling is 1 maart, de tweede 1 mei. In deze termijn kan er maximaal
50% van het wijkbudget per aanvraag toegekend worden. D.w.z. dat in ieder wijk
altijd minimaal 2 projecten gehonoreerd kunnen worden. Na 1 mei gaan alle
budgetten die niet besteed zijn op een hoop en worden deze beoordeeld op
volgorde van binnenkomst.
Een andere belangrijke wijziging is dat het budget voor 2017 voor heel Best
40.000,00 euro is. Dit was voor 2016, eenmalig 50.000,00 euro.
De nieuwe regeling komt z.s.m. doch voor de kerst op de site van de gemeente.
d. Ingrid de Graaff brengt een kerstgroet over van wethouder Peet van de Loo.
e. Ingrid de Graaff is vanaf de Kerst tot half maart afwezig i.v.m. een “studiereis”. Voor
BO-groepen is Toon Brouwers plaatsvervanger (t.brouwer@gembest.nl) . Voor de
stuurgroep is nog wie bekend wie Ingrid zal waarnemen.
7. Bestuursaangelegenheden:
a. Tussentijds aftredend i.v.m. een drukke baan, is penningmeester Olia Fjodorowa.
Bestuur heeft in de laatste bestuursvergadering afscheid van haar genomen.
b. Tussentijds wordt door het bestuur voorgedragen de heer Paul Verheijen in de
functie van penningmeester. Hij stelt zich nader voor. Is al lang in diverse functies in
Best sociaal betrokken. Op 1 augustus jl. met vervroegd pensioen gegaan bij Philips
waar hij de functie van financieel directeur had. Omdat Paul geen lid is van een BO
vraagt de voorzitter een uitzondering te maken en akkoord te gaan met zijn
voordracht. De vergadering gaat unaniem akkoord. Paul wordt onder applaus succes
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toegewenst. Paul geeft aan blij te zijn in het gestelde vertrouwen in hem. Paul geeft
aan dat hij naast het penningmeesterschap verder in de volle breedte als bestuurder
mee wil doen.
Invulling secretariaat GOEB vanaf 2017:
Peter gaat per 1 januari nu echt stoppen in zijn functie als waarnemend secretaris.
Op een door het bestuur aan hem eerder gedaan voorstel om hem binnenboord te
houden kan Peter niet op ingaan. Wel wil Peter graag zijn opvolger (m/v) inwerken
en coachen zolang dit door zijn opvolger gewenst wordt.
Jos van Spelde geeft aan dat hij de secretaris van zijn BO (Kantonnier) zal polsen. Zij
is erg goed in de werkzaamheden van een secretaris. Hij zal z.s.m. een overleg
tussen hem, haar en Peter beleggen.
Invulling functie van voorzitter:
Statutair moet voorzitter Ad van Laarhoven aftreden in de jaarvergadering van
maart 2017. Ondanks vele pogingen is er geen opvolger voor hem gevonden. Hij
geeft aan nog een jaar te willen aanblijven als er voor de jaarvergadering geen
nieuwe voorzitter gevonden is. Hij kan dit alleen als de alv akkoord is met zijn
voorstel.
De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord.
Voorstel vergaderdata alv-en GOEB 2017:
Het bestuur stelt de volgende data voor de alv-en 2017 voor:
Woensdag 8 maart
Donderdag 1 juni
Donderdag 31 augustus
Woensdag 13 december
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: NH-Hotel
De data worden vastgesteld. De voorzitter verzoekt de BO-groepen hiermee
rekening te houden met de planning van hun eigen vergaderingen.

8. Rondvraag:
a. Nico Droog (BO Centrum): Bij het BO Centrum gaan Jan Verlegh en voorzitter Jo van
Rooij na 15 en 12 jaar stoppen. Het BO is nu op zoek naar bestuursaanvulling. Nico
zal voorlopig de functie van voorzitter op zich nemen.
b. Jan Verlegh (BO Centrum) bevestigt de mededeling van Nico. Dit is ook zijn laatste
vergadering bij het GOEB waar hij al die jaren de afgevaardigde van BO Centrum is
geweest. Jan bedankt!
c. Jos van Spelde (BO Kantonnier): De gemeente is bezig met het repareren van haar
bestemmingsplannen m.b.t. evenementen (zgn. veegplan). De gemeente heeft
hierover een bijeenkomst belegd voor ondernemers, verenigingen en
belangstellende burgers. Hier was helaas weinig belangstelling voor. Het zgn.
veegplan ligt tot 15 december ter inzage. Ook hier blijkt dat de communicatie niet
geheel goed is verlopen en worden er vraagtekens gezet bij de participatie. De
voorzitter zal bij de gemeente informeren hoe de communicatie is gegaan.
d. Peter Bouman (BO Wilhelminadorp) vraagt naar de stand van zaken uitbreiding
Eindhoven Airport.
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Ad van Laarhoven, Wim Scheffers en Hans Schulte zijn onlangs bij een
voorlichtingsmiddag geweest. Het ging met name over de aanvliegroutes. Gebleken
is dat er veel actie-en belangengroepen actief zijn. Men heeft nu afgesproken dat de
krachten gebundeld worden in 1 nieuw platform. Belangstellenden voor dit platform
kunnen zich zelf aanmelden.
e. Ad van Laarhoven doet een oproep voor kandidaten om in de werkgroep digitaal
platform van de gemeente Best zitting te nemen. Een digitaal platform als middel
voor burgerparticiaptie, welke consequenties heeft dit voor de BO-groepen en het
GOEB? Belangstellenden kunnen zich bij het secretariaat van het GOEB melden
(secretais@goeb.nl). Rob van Vrede (BO Salderes) heeft in principe interesse.
9. Vaststellen volgende ALV:
De 1e alv GOEB 2017 (jaarvergadering) wordt vastgesteld op woensdag 8 maart a.s., 20.00
uur in het NH-hotel.
10. Sluiting:
Om 22.35 uur sluit de voorzitter de vergadering.
11. Borrel voor de liefhebbers J
ACTIEPUNTEN
Wat
Info wijkbezoeken mailen naar
secretaris GOEB
Mailadressen werkgroep leden AED
mailen aan Ton Timmerman
Navraag doen over besluit slowlane
door wie dit en waarom is aangehouden
Gevaarlijke situatie voor fietsers op
rotonde Macro besprek in werkgroep
verkeer GOEB
Info over buurtbudgetten 2016 – 2017
doorsturen aan BO-groepen
Overleg beleggen voor overname
secretariaat GOEB

Wie
Marcel Baijens

Opmerking
Wordt door secretaris GOEB
doorgestuurd aan BO-en.

Peter de Leeuw
Hans Schulte
Hans Schulte

Peter de Leeuw
Jos van Spelde

BIJLAGE:
- Presentielijst
- Presentatie AED
- Presentatie werkgroep Verkeer GOEB.
ATTENTIE:
Er zijn nog steeds misverstanden m.b.t. het toezenden van de stukken voor de alv van het GOEB. Deze worden
alleen naar het secretariaat van ieder BO gestuurd. Het is dan de taak van de secretaris van het betreffende BO
om de stukken volledig en tijdig door te sturen aan de afgevaardigde(n) naar de betreffende alv.
PdL/WBO
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