Notulen jaarvergadering 10 december 2018
Aanwezig bestuur: Yvonne, Milo, Frans, Alex (notulist)
Aanwezig leden: zie lijst aanwezigen (12 stuks)
Met kennisgeving afwezig: Marijke Hornstra
1. Opening
Yvonne heet eenieder welkom.
2. Mededelingen
• Stand van zaken school: Overleg gehad met Gemeente en MR van school. De
MR gaat zn best doen om de school zo lang mogelijk open te houden. Door de
gemeente wordt er niet meer geïnvesteerd. Comprix gaat over de uiteindelijke
beslissing om open te houden/sluiten. Vraag: is er een minimumaantal leerlingen?
Ja ondergrens ligt wettelijk op 23 leerlingen.
•

Stand van zaken glasvezel: Het buitengebied van Opsterland wordt aangesloten
op glasvezel. De kernen worden op dit moment niet aangesloten op glasvezel.
Mogelijk wordt in de toekomst nog nagedacht over aansluitingen in de kernen.

•

Stand van zaken Vitens: Frans heeft zitting in de waterwincommissie namens
Plaatselijk Belang. De proefboringen zijn geslaagd. Er wordt eerst een
milieueffectrapport opgesteld in combinatie met de gasboringen. Hier moet eerst
goedkeuring op worden gegeven door de Provincie alvorens er überhaupt water
zal worden gewonnen. Alle informatie zal worden gedeeld met de inwoners door
Vitens.

3. Goedkeuring verslagen
a) De verslagen hebben op de website gestaan m.u.v. de financiële stukken
b) Notulen jaarvergadering 2017: Vraag: stand van zaken dorpsvisie? Wordt weer
opgepakt met input van de dorpsspiegel. Het concept wordt online gezet op de
website voor input vanuit het dorp.
Vraag waar zijn de inzamelingsgelden van de pannakooi gebleven? Er is
gemeenschapsgeld opgehaald voor een initiatief in het dorp. PB gaat navragen
waar dit gemeenschapsgeld gebleven is en of dat op andere initiatieven worden
ingezet
Verder geen opmerkingen op notulen van jaarvergadering 2017.
c) Jaarverslag PB 2018
a. Het aantal bomen langs de Heawei is minder dan voorheen, hoe zit dat?
Is een initiatief van Gemeente geweest, PB geen invloed gehad.
b. Scheefgroei van deze bomen wederom melden bij Gemeente.
c. Verder geen opmerkingen.
d) Financieel verslag PB, speeltuincommissie, steunfonds, clubwerk, en dorpskrant

a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Financieel verslag PB: Vraag, maar € 45 aan contributie geïnd? Klopt,
bezig met inhaalslag van adressenbestand daarom dit jaar nog geen
incasso gedaan. De jaarlijkse subsidie moet nog binnenkomen van de
Gemeente. Hier zijn we actief mee bezig, volgt.
Speeltuin akkoord
Dorpsbudget: lopen nog 2 aanvragen, PV-panelen dorpshuis en keuringen
zweefmolen. Verder geen opmerkingen
Clubwerk akkoord
Steunfonds akkoord
Rekening courant PB-akkoord
Bankrekening Dorpskrant akkoord
Financieel verslag heeft nog geen goedkeuring van de kascommissie.
Deze controle moet nog plaatsvinden.

e) Verslag dorpssteunpunt
a. Het steunpunt is opgeheven.
f)

Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid
a. De kascommissie heeft het financieel verslag van 2018 niet goedgekeurd.
Goedkeuring moet nog plaatsvinden. Kascommissie vindt het vreemd dat
dit niet voor de vergadering is geregeld. Frans regelt dit op korte termijn.
Hierna de eventuele goedkeuring plaatsen in de dorpskrant.
b. Watze Nijdam meldt zich aan als nieuw kascommissie lid samen met
Peter Krikke.

g) Verslag dorpskrantcommissie, welkomstcommissie, clubwerk, en
speeltuincommissie
a. Dorpskrantcommissie: Niet aanwezig
b. Welkomstcommissie: Niet aanwezig
c. Clubwerk: Niet aanwezig
d. Speeltuincommissie: Niet aanwezig
h) Besteding dorpsbudget
a. Is benoemd in jaarverslag 2018 en financieel verslag 2018
4. Website
De website is weer in de lucht. Het moment is nu aangebroken om de website te
gaan vullen.
5. Bestuursverkiezing
De zittende bestuursleden blijven nog aan.
Wiemer Haagsma heeft zich aangemeld als nieuw bestuurslid. Het bestuur is hier
heel erg content mee. Wiemer van harte welkom.

6. Rondvraag
Vraag 1: Kan PB bijdragen in de aanschaf van Buurtpreventie stickers?
Antw: We nemen dit in behandeling in de eerstvolgende vergadering.

Vraag 2: Er staat nog genoemd dat er een dorpssteunpunt “Light” is. Echter hier is
nooit invulling aan gegeven. Is hier nog behoefte aan? Is er nog vraag naar een
“Omtinker” voor elke straat?
Antw: PB gaat het hier eens over hebben hoe we hier aanvulling aan kunnen geven.
Vraag 3: Hoe zit het met woningbouw uitbreiding?
Antw: Wordt elke keer benoemd bij College van B&W. In de visie van Opsterland is
Luxwoude een woondorp en dus geen ruimte voor woningbouw.
Vraag 4: Hoe zit het met het aantal huurwoningen, worden deze verkocht door de
woningstichtingen?
Antw: Ja de woningstichtingen zetten in op verkoop van de oudere woningen.
Vraag 5: Hebben jullie nog overleg met de dorpsagent?
Antw: Ja er is een nieuwe dorpsagent en hier is recent overleg mee geweest door
PB.
7. Sluiting
De voorzitter sluit om 21:01 uur de vergadering en bedankt een allen voor hun komst.

