
Notulen 18de Algemene Ledenvergadering

Datum/tijd   Woensdag 29 mei 2019/19:00 uur

Locatie   van Royenstraat 2 te Voorburg

Het bestuur   J. de Brieder-Noordam, P. Derks (voorzitter), C. Hoenstok,

   L. Ibrahim (notulist), T. Melkert, C. Mens (vice voorzitter), A. Oudshoorn,

   R. Verdu-Lagraauw

Gastsprekers   A.J.W. van Eekelen (wethouder), Pauline Weurding (WoonInvest)

Het verslag:
1. Opening vergadering
2. Gastspreker wethouder A.J.W. van Eekelen, duurzaamheid en leefbaarheid
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen concept-verslag 29 mei 2019
5. Jaarverslag 2018

a. Terugblik op 2018
b. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019
c. Verslag Kascontrolecommissie

6. Intermezzo Koffie-/Hartendames
7. Toelichting over wijkbeheer, P. Weurding (WoonInvest)
8. Verkiezing/(her-)benoeming bestuursleden HV Respectus
9. Verkiezing reserveleden Kascontrolecommissie
10. Sluiting en ludiek ‘tot ziens’ door de Hartendames

1. De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

2. Mevr. Van Eekelen heeft duurzaamheid en milieu in haar portefeuille en vertelt wat de plannen 
zijn voor de komende jaren. De plannen hebben betrekking op het verduurzamen van huizen 
om energieverbruik te verminderen. Daarnaast speelt de luchtkwaliteit een belangrijke rol; 
de uitstoot van CO2 moet omlaag. De gemeente is bezig met het verzamelen van ideeën 
die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de gemeente. Het klimaat 
verandert. De samenleving moet zich aanpassen aan de klimaatverandering, oftewel 
klimaatadaptatie. De afgelopen jaren regent het veel vaker meer en er is veel wateroverlast. 
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 Er wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn om het regenwater op te vangen en af te   
 voeren. De biodiversiteit staat ook onder druk, daarom is het belangrijk om de leefomgeving  
 van insecten en bijen te blijven beschermen. Verder komt er een nieuw afvalbeleid. De   
 verwachting is afval te reduceren naar 100kg per persoon per jaar. De gemeente zal meer  
 gaan faciliteren bij het wegbrengen en scheiden van afval. In de prestatieafspraken met o.a.  
 Respectus worden afspraken gemaakt over CO2-reductie en verduurzamen van woningen  
 om het energielabel te verhogen. Ook zonnepanelen komen aan de orde. Zo zijn op het dak  
 van sporthal Cascade zonnepanelen geplaatst om schonere energie op te wekken. Tenslotte  
 gaan we van het gas af, er wordt gezocht naar alternatieven om de woonlasten te drukken  
 voor de inwoner.

3. Agenda is conform vastgesteld.

4. Het verslag is vastgesteld.

5. Jaarverslag 2019

a. Met behulp van een filmpje zijn alle prestaties van 2019 inzichtelijk gemaakt. 

b. Er is toelichting gegeven op het interen van het budget van Respectus en de begroting
     van 2019.

c. De heer Dompeling geeft aan dat alle ontvangsten en uitgaven zijn gecontroleerd. De 
bevindingen van de kascontrolecommissie zijn: de aangedragen informatie geeft een 
vertrouwd beeld van de juiste administratie. De commissie adviseert de vergadering, onder 
dankzegging aan de penningmeester, decharge te verlenen voor het gevoerde financieel 
beleid over 2018 en complimenteert de penningmeester voor haar bevlogen werk. De 
vergadering gaat hiermee akkoord.

6. De koffie-/Hartendames geven met een ludiek tintje tips en tops over duurzaamheid.

7. Pauline licht het belang van wijkbeheer toe. Er wonen veel mensen bij elkaar vanuit 
verschillende culturen die persoonlijk last/overlast kunnen ervaren. De problematiek achter de 
voordeur neemt toe. Sociale contacten nemen af en mensen zijn minder verantwoordelijk voor 
elkaar en de portieken. Wijkbeheerders zullen zich voornamelijk inzetten op sociaal beheer. 
Door die inzet zullen bepaalde taken beter verdeeld en uitbesteed worden, daarnaast wordt de 
problematiek in de wijk overzichtelijk gemaakt.

Sandra Steijger (Wijkbeheerder) heeft een buurt-app ontwikkeld om voedselverspilling tegen 
te gaan. Heeft u voedsel over; dit kunt u afstaan voor de buurtkoelkast van De Groene Loper.

8. T. Melkert en R. Verdu-Lagraauw hebben zich opnieuw beschikbaar gesteld als algemeen 
bestuurslid. De vergadering gaat akkoord met hun benoeming.

9. De kascontrolecommissie telt twee leden en één reserve-lid. Kandidaten zijn de heer 
Dompeling en mw. De Ridder. De heer Van der Lek stelt zich herkiesbaar als reserve 
Kascontrolecommissielid. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde benoeming.

10. De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit om 22.15 uur de vergadering.
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