1e Algemene Leden Vergadering (ALV) van Vereniging De Reeuwijkse Plassen (VDRP)
Datum: 15 april 2019 in Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1 te Reeuwijk. Aanvang 20.00 uur.

1. Welkom en opening
Voorzitter Chris Buitelaar opent de vergadering om 20.01 uur en heet de aanwezigen
van harte welkom.
2. Waarom deze vereniging, presentatie en uitleg
Omdat Buitelaar geen ondernemer is, maar eigenaar van een stukje water en
landen aangeschreven door de gemeente voor Ons Fonds, was hij voornemens om
een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente. Aangezien het een raadsbesluit
betreft, zou het worden afgewezen. Om het tot de Raad van State te laten komen,
ging hem te ver. Chris sprak daarom bestuursleden van Ons Fonds aan hoe
eigenaren van water en (ei)landjes het beste in te passen in het ondernemersfonds.
Het advies was om een vereniging op te richten, zodat de eigenaren bepalen
waaraan het geld wordt besteed. Daartoe zijn voorbeeldstatuten van reeds
bestaande verenigingen als onderlegger gebruikt en aangepast waar nodig. Nelis
Visscher en Jan Dirk van Bennekum zijn beiden bestuurslid zonder grond of water. Zij
willen de kar mede trekken, maar treden af zodra nieuwe bestuursleden zich
aandienen.
3. Lidmaatschap
Het lidmaatschap is vrijwillig. U bent pas lid wanneer u zich als lid opgeeft en u aan
de statutaire voorwaarden voor eigendom of huurder voldoet. Per perceel heeft u
als huurder of eigenaar afzonderlijk van elkaar één stem en één stem per perceel.
U betaalt geen contributie, u betaalt immers al € 50 opslag op de OZB per € 100.000
WOZ van uw onroerend goed geen woning zijnde.
4. Bestuur
Chris Buitelaar
Nelis Visscher
Jan Dirk van Bennekum

- eigenaar van een perceel grond met water
- bestuurslid Ons Fonds
- bestuurslid Ons Fonds

5. Wat is Ons Fonds
Wat is Ons Fonds Bodegraven-Reeuwijk?
Jan Dirk van Bennekum vertelt dat hij sinds januari bestuurslid is van Stichting Ons
Fonds, dat eigenlijk bedoeld is voor en gericht op ondernemers. Hij is voorzitter van
Bedrijventerrein Zoutman. Ons Fonds startte in 2011, nadat de gemeenteraad daar
een besluit toe nam. Na evaluatie van de proefperiode van drie jaar werd Ons
Fonds voor vijf jaar verlengd tot 2021. Daarna wordt opnieuw geëvalueerd.
Het geld wordt via een opslag op de OZB voor eigenaren en gebruikers geïnd door
de BSGR in opdracht van de gemeente. Deze toeslagen worden - zonder
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inhoudingen, rechtstreeks door de gemeente gesubsidieerd aan Ons Fonds. Het
bedrag wordt op postcode verdeeld over de trekkingsgebieden. Zo is ook
trekkingsgebied Water en Eilandjes in de Reeuwijkse Plassen ontstaan (nu VDRP). De
basis was dat alles wat geen woning is te belasten. Achteraf bezien klopt het niet,
omdat ook particulieren worden aangeslagen voor een bezit waar geen woning op
staat. Echter, is het een wettelijke bepaling. Garageboxen en hobbyschuren vallen
er ook onder. Zomer- en recreatiewoningen vallen weer onder de gewone WOZ- en
OZB-regeling en zijn daarom niet meegenomen in deze vereniging. Wie een perceel
met een zomer- of recreatiewoning heeft betaalt de lokale forensenbelasting. Een
van de aanwezigen is van mening dat degenen die het fonds creëerden dit moeten
hebben geweten, omdat ze zien waar de middelen vandaan komt. Hij vindt het
vreemd dat hij er nu pas over hoort. Jan-Dirk vertelt dat belastinggegevens geheim
zijn en dat de vereniging het daarom moest doen met een gedateerde lijst uit de
gemeentelijke administratie. Om een ieder te bereiken werd ook een advertentie in
Kijk op Reeuwijk gezet. In verband met de AVG versterkt de gemeente geen
gegevens meer omdat die privacygevoelig zijn. Voorstellen voor een verwerkingsovereenkomst werden afgewezen. Dit probleem speelt bij alle ondernemersfondsen.
Welke trekkingsgebieden zijn er?
Er zijn er twaalf (op postcode ingedeeld), waaronder winkelgebieden,
industrieterreinen, de kleinere dorpskernen en buitengebieden. Trekkingsgebied De
Reeuwijkse Plassen is een gebied met land en water, zónder bebouwing. Het zijn
géén ondernemers. Ver. Elf Graven valt onder zelfde pc-gebied als (ei)landjes en
water met als toevoeging: watersportverenigingen en horeca en exploitatie. Het
betreft hier 40 á 50 leden in het plassengebied die dus wél ondernemers zijn.
Agrariërs doen niet mee met ondernemersfonds.
Het te besteden geld moet een algemeen doel dienen tot verbetering van het
ondernemersklimaat. Het mag geen politieke basis hebben of bijv. naar een enkel
landje gaan. Bij punt 7 worden een aantal bestedingsideeën voorgelegd die aan de
criteria voldoen. Echter, de leden bepalen waar het geld aan wordt besteed. Het
stichtingsbestuur heeft als enige taak te controleren of de besteding een
democratisch besluit is van de ALV.
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6. Financiën
Trekkingsgebied: 13B VDRP
Saldo per 31 december 2017
Toewijzing/besteding 2018

Begroting 2019
:
:

€ 26.012
€ 3.213
€ 6.613 (GBF)
_______________
___________
Saldo per 31 december 2018:
€ 22.612
Toewijzing 2019
€ 3.213
Nieuwe Projecten
:
€
Lopende projecten
:
€
Meerjaren projecten
:
€
Exploitatiekosten
:
€
Diversen
:
€ 3.500
_______________
___________
TOTAAL
€ 25.825
€ 3.500
Onbestemd: € 22.325
Het geld is nooit bedoeld om zaken voor de gemeente te regelen.
De 26K is in de loop der jaren beschikbaar gekomen. Geld dat binnenkomt, is
beschikbaar voor een periode van drie jaar. In het vierde jaar moet men een besluit
voor besteding nemen, anders vervalt het eerste jaar van de drie aan het
Gemeentebrede Fonds (GBF). Dat is met de gelden van 2013 en 2014 gebeurd en
het bedrag van 2015 komt in gevaar als het dit jaar geen bestedingsdoel krijgt. Alle
trekkingsgebieden dragen jaarlijks 15% bij aan het GBF. Iedereen kan er plannen
voor indienen die verder gaan dan hun eigen trekkingsgebied, zoals bijv.
duurzaamheid. De gemeente heeft geen zeggenschap over het GBF. Zij betalen zelf
ook mee via hun eigen onroerend goed.
De leden bepalen wat de nieuwe projecten worden. Diversen is een eenmalige
kostenpost voor notaris, de ALV, verzending uitnodigingen, etc. Er blijft € 22.325
beschikbaar om projecten op te pakken. Om de eigenaren te bereiken
communiceert de vereniging via e-mail, advertenties en de website (www.vdrpreeuwijk.nl).
Een van de aanwezigen heeft een garagebox in het centrum van Reeuwijk-brug en
is derhalve aangeschreven als zijnde eigenaar van een niet-woning. Uitgelegd wordt
dat dit in de wet is verankerd. Bij de eerste aanslag van 2014 is heeft de gemeente
hierover een brief toegevoegd.
7. Beleid, wat wil en kan de vereniging
Verantwoord uitgeven van de gelden die via Ons Fonds ter beschikking komen aan
algemene doelen voor het trekkingsgebied. Inventariseren van ideeën voor
besteding bij de leden, zij beslissen. Lever daarom ideeën aan!
5 ideeën:
1. Enquête onder de leden
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2. Verbetering visstand (is ook een stukje ondernemerschap in dit gebied)
3. Bijdrage aan opschonen plassen door de wildbeheereenheid(WBE)
4. Monitoring waterkwaliteit (doen nu vrijwilligers; Rijnland heeft andere
prioriteiten)
5. Bijdragen aan projecten natuurbeleving
Hoe verder?
 Formulier invullen.
 Lid worden - Het is geen verplichting, u betaalt echter wel. Je beslist met.
elkaar over het geld. De leden zal nooit om extra geld worden gevraagd.
 Ideeën aanleveren - Die worden besproken tijdens de ALV.
 Groepje mensen die gaan nadenken over de ideeën.
 Vervolgens: ALV -> voorstellen -> beslissen->uitvoeren.
De voorzitter doet een oproep voor nieuwe bestuursleden. Men vergadert drie keer
per jaar, het bestuur gaat efficiënt te werk en verder wordt via e-mail
gecommuniceerd. Bij de volgende ALV treden Jan-Dirk en Nelis af wanneer er
nieuwe bestuursleden beschikbaar zijn..
Tijdens de bestuursvergaderingen bespreekt men bestedingsvoorstellen, maar de
ALV beslist! Het bestuur heeft de verplichting om projecten te bewaken en te
controleren of e.e.a. naar behoren is uitgevoerd. Op de vraag uit de zaal wie
controle op de financiën heeft antwoordt Nelis Visser het volgende. De factuur
wordt door twee bestuursleden geaccordeerd, alvorens de penningmeester van
Ons Fonds overgaat tot betaling. Het bestuur is volgens de statuten en de KvK
gezamenlijk bevoegd. Het is het ‘vier ogen’principe. De rekening van de Stichting
Ons Fonds Bodegraven-Reeuwijk wordt gecontroleerd door een accountant.
8. Rondvraag
Een van de aanwezigen bedankt het bestuur voor de inspanningen. Hij is blij dat
deze avond er is, omdat het geld anders naar het GBF zou gaan. Het bestuur laat dit
niet gebeuren, verzekert Chris Buitelaar.
Nelis Visscher merkt op dat deze vereniging bij de provincie kan aankloppen voor
geld. Als het om een natuurproject aan de plassen gaat, zou je het bedrag via
cofinanciering zomaar kunnen verdubbelen. Stg. Veen heeft een gebiedsdeal met
de Provincie die eind 2019 afloopt. Er is al een aantal projecten gerealiseerd, zoals
informatievoorzieningen op de plassen en er zijn bankjes geplaatst. Die zijn betaald
door de Elf Graven. De Provincie wil 50% betalen als het natuur-gerelateerd is, de
andere 50% moet men lokaal inbrengen. Ze hebben nog ruimte, dus als er lokaal
geld komt, dan kunnen zij geld vrijmaken voor projecten. Chris Buitelaar denkt aan
het uitzetten van glasaaltjes, opschonen door de WBE van het gebied etc.
Gevraagd wordt hoe het algemeen belang wordt bepaald. Het is geen groep dat
homogeen denkt; hoe zorg je ervoor dat het een gedragen keus is? Chris Buitelaar
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verzekert de aanwezigen dat er geen geld wordt besteed aan gemeentelijke taken.
Als het plassengebied er beter van wordt, dan is het algemeen belang.
Opgemerkt wordt dat er meer instanties zijn die het bedrag verdubbelen. Als er bijv.
geld wordt besteed aan toiletvoorzieningen in het gebied, dan doet de gemeente
mee. Daarom is Chris in gesprek met de gemeente om een deel van de
toeristenbelasting te besteden in het gebied. Bij gemeente vindt de discussie plaats
en bij de provincie. Rijnland heeft er op dit moment het geld niet voor.
Gevraagd wordt of de vereniging zich kan inzetten tegen handhavingsterreur van
de ODMH. De voorzitter ziet dit niet als taak voor deze vereniging. Andere gremia als
de verenigingen VWR (Vereniging Watereigenaren en Rechthebbende gebruikers),
Vereniging De Sluipwijkse Plassen en Natuurberhoud Plas Gravekoop doen dit al.
Na de rondvraag bieden vijf personen aan om mee te denken met het bestuur.
9. Sluiting
Chris sluit de vergadering om 21.21 uur. Hij is blij met de inbreng van anderen.
Besloten wordt om een klein deel van het geld aan de bar te besteden.
Websites:
www.vdrp-reeuwijk.nl
www.dereeuwijkseplassen.nl
www.ons-fonds.nl

E-mail:
info@vdrp-reeuwijk.nl
vdrp@ons-fonds.nl
info@ons-fonds.nl
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