
 
Wijkraad Osseveld Woudhuis 

  
  
  
  
  

 

 

@WOW-NTU-ALV-20190401 concept verslag Algemene Ledenvergadering 1 april 2019 concept verslag 
Algemene Ledenvergadering 1 april 2019 
 

Wijkcafé Osseveld - Woudhuis 
De Algemene Ledenvergadering  
 
Notulen Algemene Ledenvergadering Wijkraad Osseveld-Woudhuis  
1 april 2019 gehouden bij de ontmoetingsplek Talma Borgh. 
 
De voorzitter, Jaap van Brummen, opent de Algemene Ledenvergadering om 20.00 uur en 
heet alle aanwezigen namens het bestuur van de wijkraad van harte welkom.   
 
De voorzitter neemt het programma van deze avond door. 
 
Programma: 

• de gesprekstafels; 

• het officiële deel;  

• het informele deel, de afsluiting en gelegenheid tot napraten. 
 
De voorzitter geeft aan, terugkijkend over 2018, dat de wijkraad afgelopen jaar zoekende 
was. Een aantal bestuursleden hebben afscheid genomen en er zijn nieuwe bestuursleden 
gevonden, sommige nieuw in de wijk, anderen zonder ervaring. Er is samen gezocht naar 
samenwerking, inhoud en de partijen om het bestuur heen.   
 
Vooruitkijkend op 2019 zijn er volop ontwikkelingen gaande, ook vanuit de politiek. De 
gemeente heeft het college opdracht gegeven om verder na te denken over de 
burgerparticipatie en welke rol de wijkraad hier wel of niet in speelt.  
 
De voorzitter vertelt dat de aanwezigen zijn uitgenodigd omdat zij bewoner zijn van deze 
wijk, maar er zijn ook mensen aanwezig die niet in de wijk wonen. De voorzitter vraagt wie dit 
zijn en wil graag de reden weten waarom zij deelnemen aan deze vergadering.  

• Jos van Nuenen, woonachtig te Lochem, werkzaam als stadsdeelmanager bij de 
gemeente Apeldoorn; 

• Astrid Willemsen, woonachtig te Zutphen, werkzaam als stadsdeelmanager bij de 
gemeente Apeldoorn; 

• Dirk Jan Veenhuis, werkzaam bij Leeuwis Fysiogroep in de wijk; 

• Guus in ’t Veld, namens lokaal Apeldoorn; 

• Marcel Keurhorst, woonachtig te Epe, werkzaam als wijkbeheerder bij de gemeente 
Apeldoorn; 

• Jan de Heer, woonachtig te Beemte, namens PVDA Apeldoorn. 
 
De voorzitter heet eenieder nogmaals welkom en stelt de bestuursleden voor.  
 
De gesprekstafels: 
Er zijn gesprekstafels ingericht om in gesprek te gaan over de volgende onderwerpen: 

• Portefeuille sociaal - AZC, participatie, ouderen en jongeren o.l.v. Karlien Vinke en 
Jacques van Meurs; 

• Het dagelijks bestuur - toelichting op de activiteiten en het jaarverslag (om deze 
stukken uiteindelijk vast te stellen) en communicatie o.l.v. Frank Verhofstad (pm), 
Mirjam de Vries (secr.) en Jaap van Brummen (vz); 

• Portefeuille ruimtelijke ordening - Teuge, de ondertunneling en AED o.l.v. Marcel 
Jongman, Ferry Sabandar en Gerard Link. 
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De voorzitter nodigt de vergadering uit om aan een van de drie gesprekstafels plaats te 
nemen en mee te praten over de wijk Osseveld-Woudhuis.  
 
Er volgen 2 ronden van ongeveer 30 minuten per ronde met geanimeerde gesprekken aan 
de verschillende tafels. Tussen beide ronden is er een korte pauze.  
 
Na afronding van de beide ronden aan de thematafels en een korte pauze neemt de 
voorzitter het woord voor het officiële deel van de avond.  
 
Het officiële deel van de avond: 
Het vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2018  
De voorzitter vraagt de Ledenvergadering of iemand nog vragen of opmerkingen heeft. De 
voorzitter stelt voor om de notulen vast te stellen. De Ledenvergadering gaat akkoord en het 
verslag is daarmee vastgesteld met dank aan de notulist.  
 
Het vaststellen van het jaarverslag 2018 
De voorzitter vraagt de Ledenvergadering of iemand nog vragen of opmerkingen heeft. 
De voorzitter vraagt de Ledenvergadering of zij kunnen instemmen met het jaarverslag van 
2018. De Ledenvergadering gaat akkoord met het jaarverslag van 2018 met dank aan de 
secretaris. 
 
Het vaststellen van de jaarrekening 2018 
De voorzitter deelt mee dat de Jaarrekening is opgesteld en dat de kascontrolecommissie, 
Peter Ambagtsheer en Jan van der Lelie de kascontrole hebben uitgevoerd. Jan van der 
Lelie brengt verslag uit van de kascontrole. De kascontrolecommissie heeft de financiële 
administratie en onderliggende documenten over het boekjaar 2018 bekeken om een 
oordeel te kunnen vellen over het door de penningmeester opgestelde financiële overzicht 
over 2018. De kascommissie is van mening dat de administratie correct verwerkt is. De 
kascontrolecommissie stelt voor om de jaarrekening goed te keuren en het bestuur decharge 
te verlenen voor het gevoerde beleid met dank aan de penningmeester. De 
Ledenvergadering gaat akkoord.  
 
De kascontrolecommissie merkt op dat er nog 2 aandachtspunten zijn:  
1. De vrijwilligersavond is voor de tweede keer georganiseerd. De opkomst was hoger, 

maar de kosten ook. Zij vragen het bestuur om na te denken of het verantwoord is om 
nogmaals een vrijwilligersavond te gaan organiseren. Het geld komt uit de algemene 
middelen en wordt voor een klein deel van de wijk gebruikt op deze manier.  
 
De voorzitter geeft aan dat deze avond op de dag van de vrijwilliger wordt georganiseerd 
voor alle mensen die in deze wijk wonen en vrijwilligerswerk doen in welke vorm dan ook. 
Deze avond is bedoeld om deze vrijwilligers een keer per jaar in het zonnetje te zetten. 
De kosten afgelopen jaar waren € 8.800, - voor 60 vrijwilligers.  

 
De Ledenvergadering: 
- meneer geeft aan dat deze discussie over de uitgaven voor de vrijwilligersavond vorig 

jaar ook is gevoerd n.a.v. een punt van de kascommissie en het heeft geen zin om deze 
discussie nu weer te voeren. De Ledenvergadering had er geen moeite mee. Verder gaf 
de kascommissie ook aan dat het bestuur ervoor moet zorgen dat de reserves niet hoger 
oplopen, omdat het dan terugbetaald dient te worden aan de gemeente, dit is 
tegenstrijdig; 
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- meneer heeft vrijwilligers gesproken die er zijn geweest, het was een leuke avond, maar 
of dit € 150,- per persoon waard is. Dit vond men niet; 

- mevrouw merkt op dat sportverenigingen ook een vrijwilligersavond organiseren; 
- mevrouw geeft aan dat Talma Borgh en sportverenigingen inderdaad ook een  avond 

voor vrijwilligers organiseren, maar niet op de dag van de vrijwilliger. 
 

De voorzitter concludeert dat het advies is om hier goed naar te kijken of het een 
verantwoorde bezigheid blijft tegen een verantwoord bedrag. Dit is een taak voor het bestuur 
van de wijkraad.  

 
Mocht iemand ideeën hebben om een avond o.i.d. voor een andere doelgroep te organiseren 
dan kan men dit melden bij de wijkraad.  
 
2. Het vermogen/de reserves nemen toe en het advies is om deze financiële ruimte te 

benutten, zodat het geld niet terug hoeft te worden gegeven aan de gemeente.  
 
De voorzitter merkt op dat het bestuur zich hier bewust van is.  
 
De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie voor het feit dat zij niet alleen hebben 
gekeken naar rechtmatigheid, maar ook naar doelmatigheid. 
 
De voorzitter deelt mee dat Peter Ambagtsheer aftreedt als lid van de kascommissie. Jan 
van der Lelie zal nog een jaar deelnemen aan de kascontrolecommissie. Het is gebruikelijk 
om gelijk een nieuw kascommissielid te benoemen. De voorzitter vraagt of er iemand bereid 
is deze taak op zich te nemen. Linda Wijnbergen meldt zich voor deze taak.   
 
Het vaststellen van het jaarplan en begroting 2019  
De voorzitter geeft aan dat de wijkraad ook heeft nagedacht over wat in 2019 te doen. Als 
wijkraad wordt men hier komende maand in begeleid over hoe deze plannen concreet te 
maken en als wijkraad zichtbaarder en merkbaarder te worden.   
 
De Ledenvergadering: de positie van de wijkraad komt niet terug in het Jaarplan. 
 
De voorzitter geeft aan dat het bestuur dit punt ook voor zichzelf heeft toegevoegd. Het is 
onduidelijk wat de rol van de wijkraad is in de toekomst en welke bijdrage door de wijkraad 
kan worden geleverd. De voorzitter nodigt de wethouder uit om kort iets te vertellen over de 
burgerparticipatie. 
 
De wethouder:  
de gemeenteraad heeft begin januari 2019 een raadsopdracht aan het college overgedragen 
om alle partijen als gelijkwaardig te beschouwen, zoals de dorps- en wijkraden, 
actiegroepen, buurtinitiatieven etc. Daarnaast is ook een motie aangenomen om in gesprek 
te gaan met de dorps- en wijkraden over de invulling van hun rol. De inwoners dienen hierbij 
veel meer betrokken te worden.  
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De gemeente gaat met de dorps- en wijkraden in gesprek om deze rol en de financiën te 
bespreken. De gemeente hoopt eind 2019 een plan te hebben wat wel en niet past bij een 
dorps- en wijkraad. Er zijn 3 pijlers die horen bij de burgerparticipatie, in gesprek met de 
dorps-wijkraden, hoe wordt er omgegaan met beleidsstukken vanuit de gemeente en de 
leuke burgerinitiatieven en hoe worden deze gefinancierd.  
 
De voorzitter bedankt de wethouder voor zijn toelichting en vraagt de Ledenvergadering of zij 
kunnen instemmen met het jaarplan en begroting 2019. De Ledenvergadering gaat akkoord 
met het jaarplan en begroting 2019. 
 
De bestuursleden 
De voorzitter deelt mee dat Karlien Vinke stopt na 6 jaar bestuurslid te zijn geweest bij de 
wijkraad met de portefeuille sociaal. De voorzitter bedankt Karlien Vinke namens de wijk en 
de wijkraad voor de fijne samenwerking en haar inzet voor de wijkraad.  
 
De voorzitter vraagt de Ledenvergadering om in te stemmen met de benoeming van de 
volgende bestuursleden: 
- Mirjam de Vries – secretaris 
- Ferry Sabandar – bestuurslid portefeuille ruimtelijke ordening 
- Gerard Link - bestuurslid algemene zaken; 
- Jacques van Meurs – bestuurslid portefeuille sociaal. 
 
De Ledenvergadering stemt hiermee in.  
 
De voorzitter vraagt of er belangstellenden zijn voor de openstaande vacatures, bestuurslid 
communicatie en bestuurslid sociale zaken. Belangstellenden kunnen zich bij de wijkraad 
melden. 
 
De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn voor de rondvraag.  
 
De Ledenvergadering: mijn gegevens zijn bekend, maar ik ontvang geen nieuwsbrief van de 
wijkraad.  
De voorzitter deelt mee dat men zich via de website kan aanmelden hiervoor.  
 
De Ledenvergadering: het werk van de penningmeester wordt door de kascontrolecommissie 
gecontroleerd, hebben jullie ook functioneringsgespreken met andere bestuursleden? 
 
De voorzitter geeft aan dat dit niet wordt gedaan, maar zal het in beraad nemen.  
 
Afsluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit het programma van 
deze avond om 22.00 uur en nodigt alle aanwezigen uit om met elkaar na te praten onder 
het genot van een drankje en een hapje.  
 


