VERENIGING DORPSRAAD MUIDERBERG
NOTULEN 8-12-2016 bijzondere algemene ledenvergadering VDM
Aanwezig:
Harry Mock , Sandra Deuling, John Haug, Jur Jonges en Ab Heij.
Voorts Thijn Westermann (adviseur van het bestuur), Lysette Lubbers (ambtenaar kern- en
wijkgericht werken Gooise Meren) en Fred Kollen (griffier en notulist)
Afwezig met bericht:
Erik Noordhuis, Paul Steijn, Jops Reestman, Miep ter Beek, Fred ter Beek, Rita Schipper,
Charles Wiss.
Aanwezige leden/belangstellenden:
Nelleke Toxopeus, Michiel Koekoek, Rob Odijk, Carlo van der Vegt, Gré Dam, Lida
Hortensius, Cor Hortensius, Jan Wouters, Ineke Wouters, Ingrid Doberitz, Eric-Pieter
Vlaanderen, Ron Slockers, Jan Ruijzenaars, Henk van Amerongen, Hannie van der Veen, Jan
Stroband, Johan Smit, Rik Sybesma, Nel de Wit
Aanvang: inloop 19.30 hr. aanvang vergadering 20.00 hr.
Locatie: de Rijver
1. Opening
De voorzitter, Harry Mock, heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering
Rob van Dijk binnen Amsterdam verhuisd. B vervangt
2. Notulen 2-6- 2016
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd.
3. Statuten vereniging Dorpsraad Muiderberg
De voorzitter legt uit dat de statutenwijziging geschiedt met inachtneming van de
huidige statuten. Deze schrijven voor dat voor een statutenwijziging twee/derde van
het aantal leden aanwezig moet zijn. De vereniging telt 261 leden. De voorzitter
constateert dat het quorum niet wordt gehaald, waardoor het noodzakelijk is de
statutenwijziging in een tweede algemene vergadering te behandelen. Die vindt plaats
op 12 januari 2017 aansluitend aan de nieuwjaarsreceptie.
Dit neemt niet weg, dat degenen die aanwezig zijn reeds tijdens deze vergadering hun
opmerkingen over de statuten kunnen maken. De voorzitter verwijst naar de toelichting
waarin de aangebrachte wijzigingen zijn aangegeven. Zoals daaruit onder andere blijkt
zijn ook hedendaagse elektronische communicatiemiddelen (zoals e-mailverkeer) thans
in de statuten geregeld. De voorzitter loopt ook de andere aangebrachte wijzigingen
door en vraagt of iemand nog opmerkingen heeft. Dit blijkt niet het geval.
De in de statuten aan te brengen wijzigingen komen weer aan de orde op 12 januari
2017, in welke vergadering het niet noodzakelijk is dat een bepaald aantal leden
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aanwezig is. Alsdan kan de statutenwijziging met een 2/3 meerderheid van aanwezige
leden worden aangenomen.
4. Huishoudelijk Reglement vereniging Dorpsraad Muiderberg
De voorzitter merk op dat het Algemeen Reglement in deze vergadering met een
gewone meerderheid kan worden gewijzigd, zij het voorwaardelijk. Mocht immers de
op 12 januari 2017 de te aanvaarden statutenwijziging alsnog nopen tot wijziging van
het Huishoudelijk Reglement dan zal het Huishoudelijk Reglement worden aangepast
aan de gewijzigde statuten. De voorzitter brengt het concept in stemming. Met twee
onthoudingen en alle andere stemmen vóór wordt het Huishoudelijk Reglement
aangenomen.
5. Reglement Vrijwilligersprijs vereniging Dorpsraad Muiderberg
Ook dit reglement kan in deze vergadering met een gewone meerderheid worden
aangenomen.
De voorzitter geeft aan dat dit reglement, hoewel nog niet vastgesteld door de algemene
vergadering, al is gebruikt voor het aanwijzen van de vrijwilliger 2016 welke
aanwijzing tijdens de nieuwjaarsreceptie 2017 bekend wordt gemaakt.
Het reglement wordt unaniem aangenomen.
6. Beleidsplan 2017
Het spijt de voorzitter dat door tijdsgebrek het beleidsplan pas vrij laat aan de leden
wordt voorgelegd.
Ron Slockers vraagt naar de hoogte van de geluidsschermen langs het spoor en de A6
Jur Jonges antwoordt dat het over een lengte van 200 meter nog wordt verhoogd en dat
er nog een scherm komt bij het spoor. Daar waar nu nog een open stuk is. Het bestaande geluidsscherm van 1 meter hoog wordt verhoogd tot 3½ meter.
Voorts heeft hij nog een vraag over de revisievergunning van Den Ouden in verband
met de stankoverlast. Tot wanneer kunnen bezwaren worden gemaakt? John Haug
antwoord dat uiterlijk 6 januari 2017 een zienswijze kan worden ingediend. Ron
Slockers zegt dat het plaatsen van de installatie op de huidige locatie een historische
fout is geweest. Afhankelijk van de windrichting is er regelmatig stankoverlast. Zeker
waar hij woont. Hij vindt wel dat Den Ouden beter presteert dan de vorige eigenaar
Fokker. De voorzitter antwoordt dat de Dorpsraad Den Ouden heeft uitgenodigd voor
een informatieavond om de inwoners over het composteringsproces te informeren. Het
doet een oproep aan milieudeskundigen in Muiderberg om de Dorpsraad in deze bij te
staan. John Haug voegt toe dat er regelmatig klachten zijn ingediend bij de omgevingsdienst en dat de Dorpsraad over deze kwestie zal overleggen met de verantwoordelijk
wethouder Struik.
Het bestuur merkt op dat wanneer het aan de orde is ook de Dorpsraad een zienswijze
zal indienen maar dat het van belang blijft dat direct betrokkenen ook zelf bezwaar
maken. Zij zijn de meest belanghebbenden.
John Haug merkt op dat het bij de gemeente ingediende rapport over de Top 10 van
slechtste drempels op de website wordt gepubliceerd.
Over de geplaatste reclameborden zegt de voorzitter dat als gevolg van een fout bij de
gemeente er meer zijn geplaatst dan de bedoeling was. Het zullen er in de toekomst
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minder zijn. De Dorpsraad ziet de reclameborden het liefst gebruikt voor culturele
informatie en niet voor reclame voor producten of diensten.
Naar aanleiding van een vraag uit de vergadering merkt de voorzitter op dat het
bestuur graag ziet dat het bestuur en de werkgroepen worden uitgebreid met jongeren
en dames. Er zijn een aantal pogingen gedaan hen er bij te betrekken maar tot dusver
met weinig resultaat. Het Echofestival biedt wellicht een goede gelegenheid om
jongeren te benaderen. Sandra Deuling zegt dat eerder gedacht moet worden aan een
jongerenpanel om jongeren voor een langere tijd bij activiteiten te betrekken.
Hannie van der Veen vraagt naar een weer te plaatsen volière op de Brink. De voorzitter
antwoordt dat hierover overleg is geweest met de vogelvereniging De Kwartel. Het
bestuur beschikt inmiddels over de ontwerptekeningen van de oorspronkelijke volière.
De vereniging is bereid assistentie te verlenen maar voor het dagelijks voeren van de
vogels zal een vrijwilliger moeten worden gevonden.
De voorzitter memoreert nog een aantal andere onderwerpen uit het Beleidsplan. Er
zijn geen verdere opmerkingen vanuit de vergadering.
7. Begroting 2017
Sandra Deuling licht de begroting toe. De begroting vertoont een tekort. Dit wordt
veroorzaakt door het feit dat voor het Echofestival nog een apart verzoek tot subsidie
bij de gemeente wordt ingediend omdat de gemeente een apart potje voor speciale
evenementen heeft. Als die subsidie wordt verleend is de begroting weer in balans.
Door meer evenementen te organiseren en hiervoor subsidie aan te vragen kunnen de
inkomsten van de Dorpsraad worden verbeterd.
Voorts is van belang dat de gemeente heeft gekozen voor een andere financiering van
de Dorpsraad. De vaste bijdrage is omhoog gegaan maar de bijdrage per inwoner
omlaag. Daardoor is er iets minder te besteden.
De begroting wordt in stemming gebracht. Voorzitter constateert dat de begroting
unaniem wordt vastgesteld.
8. Bestuurssamenstelling
Sandra Deuling geeft een toelichting. De Dorpsraad bestaat nog niet lang maar heeft het
afgelopen jaar al heel veel activiteiten ontwikkeld; vooral door de inzet van Harrie
Mock en John Haug. Zij geeft aan dat Harry Mock bij zijn benoeming heeft aangegeven
vandaag te zullen aftreden maar dat het het bestuur nog niet is gelukt een opvolger
voor hem te vinden. Vandaar het voorstel aan Harry Mock voorlopig nog in functie te
blijven. Harry Mock zegt hiertoe bereid te zijn met het voorbehoud dat hij aftreedt
zodra er een opvolger is maar wellicht ook eerder als omstandigheden hem daartoe
nopen of als het vinden van een opvolger te lang duurt.
De voorzitter zegt dat het bestuur Miranda Melcher (50 jaar) bereid heeft gevonden in
het bestuur plaats te nemen. Zij zal – zoals geregeld in het Huishoudelijk Reglement –
eerst een tijdje in het bestuur meedraaien en kan dan tijdens de volgende algemene
vergadering officieel tot bestuurslid worden benoemd. Helaas kan Miranda door werkzaamheden vanavond niet aanwezig zijn. Zij is zzp-er op het gebied van het organiseren
van evenementen. Zij is sinds 2010 voorzitter van een stichting die zich bezig houdt met
kunstprojecten.
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Helaas moest inmiddels afscheid genomen van de adviseur van het bestuur Rob van
dijk, die naar Amsterdam is verhuisd.
9. Rondvraag
Thijn Westermann vraagt aandacht voor de petitie tot behoud van de volkstuinen die
dreigen te worden opgeheven.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.
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