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21-06-2021

Beschrijving
Opening:
Mededelingen en vaststellen Agenda: Alle leden hebben de bestuurslijst
getekend. DR lid heeft aangegeven na de zomervakantie te willen stoppen.
Volgend AB is DR lid nog wel aanwezig.
Notulen AB vergadering 27-05-2021: DR lid merkt wat punten op in de notulen
qua schrijffouten. Deze aangepast. Verder geen op of aanmerkingen.
Actie en Besluitenlijst: Graffiti project vindt 10 juli plaats. Vraag of bonnetjes
ranja en bekertjes ingediend kan worden. Dit is akkoord.
Opzetje communicatie blijft open staan en ook de acties m.b.t. de
sollicitatiecommissie. Andere acties kunnen gesloten worden.
Inventariseren rondvraag: DR lid wil punt 10 nog aanvullen m.b.t. de algehele
bezetting dorpsraad.
Inkomende- en uitgaande post: Bijlage 5A t/m 5B:
Geen op- of aanmerkingen
Bespreken voorstel indeling projectgroepen met de aangebrachte wijzigingen:
DR lid heeft voorzet gemaakt welke zeker ter discussie staat. Dit is zoals hij het
ziet. Voorstel om hier een aparte vergadering aan te wijden. Voorstel is om alles
in 4 groepen te verdelen. Communicatie/ PR loopt door alle groepen heen. 4
hoofdgroepen en dan subgroepen onder hangen. Contacten onderhouden,
ondersteunen. Er zijn zaken die spelen bijv. energietransitie. Er zijn veel
bewoners met heel veel goede ideeën hierover. Mensen vragen om erover na
te denken. VZ geeft aan dat het zeker goede ideeën voor de toekomst zijn, maar
voor nu op de korte termijn niet haalbaar en is het noodzaak om te kijken hoe
we de lasten kunnen verdelen en kunnen voorstel zeker op de lange termijn wel
uitwerken, maar voor nu een tussen oplossing. In draaiboek staat dat we
werken met projectgroepen. Vorige voorzitter had heel veel taken en met oog
op de toekomst moeten die taken verdeeld worden om het werkbaar te
houden Hoe kunnen we dat verder uitwerken zodat het niet van tijdelijke aard
is. Je kan meestal geen maand wachten tot volgend AB om zaken terug te
koppelen dus nu kunnen we vraag sneller uitzetten naar de betrokken
personen. DR lid geeft aan dat je hiermee ook weer kan terugkoppelen naar
communicatie. Wanneer je meer mandaat hebt om dat op te pakken, dan kan
je het beter verdelen. Vele handen maken licht werk. Ook met inzetten
specialisme externe. Er speelt wat en mensen willen ondersteunen als externe
dan moet je dat oppakken. Juist gebruik maken van externe waar mogelijk.
Voorstel infomail voor iedereen toegankelijk: Voorstel DR lid om alle leden
inzage te geven in infomail wordt aangenomen, zodat iedereen kan zien wat er
speelt en hoeft alles niet meer in de postmappen. DR lid zorgt dat de
ontbrekende leden toegang krijgen. Nu in DB geef je aan wat je belangrijk vind
middels vlaggetjes en worden dan besproken tijdens DB. DR lid vraagt of je
mandaat krijgt om zelf te reageren op mail welke je ontvangt? Voorstel is om
voorbeeldtekst in info te zetten, dan kunnen meerder ogen er naar kijken en
kan het daarna verzonden worden. DR lid is bang dat er geen leiding is, maar bij
alle correspondentie is het belangrijk dat de info in de CC wordt gezet. Zo houdt
het DB de controle en kan ook alles op de juiste wijze gearchiveerd worden. Dit
is wel heel belangrijk. Bespreken voortgang elke AB om de samenwerking en
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het verloop te bespreken. Dit voortaan op de agenda zetten bij punt 4/5. Kees
stelt voor om een lijst te maken met taken voor structuur en leiding. Hierin
vermeld de werkwijze en wat er van iedereen wordt verwacht.
Besparing op werkbudget: Er is structureel een tekort op het werkbudget.
Budget is afgelopen jaren nooit bijgesteld. We moeten nu bij de Gemeente
navragen om budget aan te passen. Voor dit jaar zijn we te laat en zullen we
nogmaals moeten interen maar dit kan niet onbeperkt. Voor volgend jaar
kunnen we kijken of we meer inkomsten kunnen genereren via de Gemeente.
DR lid geeft aan dat hij het eens is om niet in te teren. Penningmeester heeft
het over bezuinigen op kosten maar we kunnen ook kijken hoe we meer
inkomsten kunnen generen. Ten 2e moet vrijwilligerswerk leuk zijn en dat krijg
je, als je wat voor elkaar overhebt. Wat moet blijven is een evaluatie avond. Dit
is niet gepast om dit naar 0 euro te brengen. DR lid geeft aan dat er reserves
zijn die je kan inzetten. Bijvoorbeeld huur beamer. Als je die structureel nodig
hebt, kan je die beter aanschaffen. Dit is op de lange termijn dan weer
goedkoper. We hebben een grote groep vrijwilligers gehad en veel
vergaderingen 2.0 dus meer kosten. Er kan iets of wat beperkt worden op de
drankjes maar in eerste instantie met wethouder overleggen om werkbudget te
verhogen, zodat er structureel geen tekort meer is. Voorzitter heeft verbinder
pas gesproken en heeft aangegeven om een paar datums op te geven en dit
mee te nemen. DR lid gaat voorstel doen om Wethouder uit te nodigen, wordt
een bestuurlijk overleg. Communicatie wil wethouder ook bespreken dus die
kan ook als punt meegenomen in bestuurlijk overleg. 12 juli komt groep
communicatie bij elkaar voor overleg.
Vacature voorzitter. Nog geen reactie, hoe nu verder? Voorstel is om
roulerend met alle leden een keer het voorzitterschap op zich te nemen als
alternatief. Voorzitter haakt hier op in en geeft aan dat hij een kandidaat heeft.
Hij is benieuwd naar de werkwijze. VZ heeft voorstel gedaan om contact te
leggen met sollicitatiecommissie. VZ heeft vacature en stukken met visie en
missie toegezonden. Hij heeft wel een vraag gesteld over het secretariaat.
Voorstel is om eerste gesprek met de sollicitatiecommissie te plannen en als 2e
gesprek met eventueel Secretariaat. Voorstel DR lid om draaiboek toe te
zenden. Uitnodiging wordt verzonden. Samenkomst sollicitatie Commissie a.s.
donderdag bij DR lid om 19.30 uur. Als er een voorzitter is, blijft VZ nog even in
het DB, maar blijft dit niet doen. Als het kan stopt hij er weer mee. DR lid geeft
nog mee aan de sollicitatiecommissie dat het echt belangrijk is voor een
voorzitter om naar buiten te vertegenwoordigen.
Regelen afscheid oud DR leden: Er moet iets geregeld worden voor de oud
leden. Normaal gesproken wordt dit met een etentje gedaan, dus dat kunnen
we nu ook regelen. Het afscheid m.b.t. officiële overdracht zal dan later
plaatsvinden tijdens OJV. We nemen van 8 personen afscheid. Voorstel is om
een locatie te zoeken waar we alleen met ons gezelschap kunnen zitten. 2 DR
leden gaan dit regelen en willen van DB weten welk budget hiervoor te
besteden is. Dit wordt z.s.m. teruggekoppeld. Voorstel is om een datumprikker
mee te zenden om inzicht te krijgen wanneer de meeste mensen kunnen.
Status City marketing voor de promotie van de dorpen: DR lid is op de hoogte
gesteld. Na laatste mail is het nog stil gebleven.
Aankondiging mogelijk nieuw lid. Uitnodigen voor volgend AB? Uitnodiging
voor volgend AB kan verzonden worden.
Rondvraag: Geen verdere vragen en/of opmerkingen.

