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Betreft

Verslag Algemene Leden Vergadering 12-12-2018

Datum

12-12-2018

Locatie

NH Hotel

Tijd

20:00 – 22:00 uur

Presentielijst

Zie Bijlage

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda, zoals voorgesteld in de uitnodiging, wordt aangenomen en goedgekeurd.
3. Verslag ALV 23 augustus 2018
Het verslag wordt tekstueel en wat betreft de actiepunten goedgekeurd.
4. Vaststellen ALV 2019
Het voorstel wordt aangenomen.
Deze worden gehouden op een donderdag in NH Hotel begin om 20:00 uur:
- Donderdag 14 maart
- Donderdag 6 juni
- Donderdag 22 augustus
- Donderdag 12 december
5. Actie werkgroep 2A Toekomst BO/GOEB van Samen op ons Best
De documenten 1. Definitief Advies van Werkgroep Actie 2A Toekomst BO en GOEB en
2. Collegevoorstel Toekomst Bewonersoverleggen en GOEB waren al in bezit van de
aanwezigen. De behandeling van dit agendapunt werd begeleid door sheets van Ad van
Laarhoven. Zie de sheets in de aparte bijlage.
a.

Hans van Duren geeft een korte uitleg en toelichting op het proces van de actie zoals
deze in het afgelopen jaar 2018 is verlopen. Op 10 oktober heeft de werkgroep het
definitieve advies gepresenteerd aan de stuurgroep. Deze adviezen worden nu aan de
Bewonersoverleggen mondeling toegelicht. Hiermee is de onderzoekfase van deze actie
afgerond. Er was nog een korte discussie over verschil tussen kernwaarden en
kerntaken.

b.

De stuurgroep van Samen op ons Best gaat akkoord met het definitieve adviesrapport.

c.

Wethouder Stan van der Heijden licht het Collegevoorstel toe. Hij legt de nadruk vooral
op een goede communicatie. Verder geeft hij aan om met de inzet van professionele
ondersteuning van de ambtenaren zinnig mee om te gaan. Er ontstond een discussie
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tussen de toehoorders en de wethouder over de deadline van de criteria van BO en
GOEB in relatie met het toekennen van subsidie voor 2020. De toehoorders maken zich
zorgen dat deze deadline gezien de geweldige taak die elk Bewonersoverleg wacht in de
eerste helft van 2019 niet gehaald wordt.
d.

Ad van Laarhoven presenteert nog aan de hand van sheet # 15 over verdere aanpak
- Hoe gaan we dit aanpakken als BO?
- Is het gemakkelijk als er een soort sjabloon komt waarlangs gewerkt kan worden
zodat alle items een plaats krijgen en op de zelfde plek in het plan terug te vinden
zijn. Dat vergroot de leesbaarheid voor de werkgroep die de voortgang moet volgen?
- Is het handig om survey monkey te gebruiken om de achterban te bevragen alvorens
een grootschalige bijeenkomst te beleggen?
- Wat gaan we nu concreet afspreken?

6. Rondvraag / Wvttk
a.

Er wordt afgesproken dat alle Bewonersoverleggen hun vergaderdata in 2019 sturen
naar de secretaris of Jacob Wesselink om deze op de website van het GOEB te
plaatsen.

b.

De voorzitter bedankt Peter de Leeuw met uitreiking van een presentje voor zijn
langdurige inzet voor het GOEB.

c.

De huidige secretaris Hans Schulte bedankt Peter voor zijn ondersteuning bij de
overname van het secretariaat met uitreiking van een goede fles rode wijn.

7. Sluiting
De voorzitter sluit de bijeenkomst en nodigt nog uit voor een borrel aan de bar.
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