
Verslag van de 12e ALV – 23 mei 2022

Aanwezig zijn 13 leden

1. Opening door de voorzitter – Jan Dirk van Bennekum

Jan Dirk opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen hartelijk welkom. De vergadering zal

wederom worden opgenomen, omdat we geen notulist konden regelen. Het verzoek is dan ook bij

het stellen van vragen even duidelijk uw naam te vermelden. Tevens heet Jan Dirk de heren Fred

Rodenburg en André van der Pijl van de RABO Bank welkom. Zij zijn aanwezig i.v.m. Interpolis

schadeverzekeringen. Doordat VBZ al jaren lang het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen en

cameratoezicht heeft, geeft Interpolis de ondernemers vereniging een commissie welke afhankelijk is

van de hoogte van het aantal schademeldingen van bij hun verzekerde bedrijven. Het afgelopen jaar

2021 zijn er weinig schademeldingen geweest hetgeen heeft geresulteerd in een commissie van €
2.844,22 wat een felicitatie waard is. Onder luid applaus wordt de cheque aan Jan Dirk overhandigd

waarna de vergadering aanvangt.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken op 3 afzeggingen na. Door het secretariaat zijn er 162 uitnodigingen

per mail verstuurd.

3. Notulen van de 11e ALV d.d. 21 september 2021

De notulen worden paginawijs doorgenomen. Er zijn opmerkingen, waarna de notulen zijn

goedgekeurd en vastgesteld.

4. Stand van zaken Ons Fonds

In de vorige vergadering is hier lang bij stilgestaan. Er zijn nogal wat zaken verandert maar deze

veranderingen hebben niet veel invloed op VBZ. Het convenant is uiteindelijk onlangs ondertekend.

Het convenant is te vinden op de website van Ons Fonds. Jan Dirk geeft wel even aanvullende

informatie over wat er sinds de vorige ALV is aangepast wat vooral betrekking heeft op de agrariërs

en Sport en Cultuur binnen onze gemeente. Het convenant is deze keer voor 3 jaar vastgesteld. Eind

2023 zal er weer een verkorte evaluatie plaatsvinden. Belangrijk punt is de communicatie naar de

ondernemers. Hiervoor zullen van uit Ons Fonds acties op worden genomen om dit te verbeteren,

waaronder het verbeteren van de adressenbestanden, welke de trekkingsgebieden nodig hebben

voor hun communicatie naar de leden.

5. Samenstelling bestuur

Helaas is het nog niet gelukt om een nieuw bestuurslid te vinden. Het huidige bestuur heeft nu

ondersteuning van Peet van Os, maar willen heel graag versterking  van het huidige bestuur met

iemand die de taak van secretaris op zich wil nemen.



6. Financiën

Jan Dirk geeft het woord aan  penningmeester Esther. Zij neemt met de aanwezigen de cijfers door

van de Balans en Exploitatie van 2021.  Hierop zijn verder geen vragen gesteld.

Vervolgens neemt Esther de begroting voor 2022 door. Bob van Dongen heeft kort een opmerking

naar aanleiding van de toekomstige lagere inkomsten.

De kascommissie wordt gevraagd verslag te geven van hun bevindingen. Peet van Os en Bob van

Dongen lezen hun verslag voor en keuren hierin alle stukken voor akkoord.

Aansluitend worden, na goedkeuring van de financiële stukken namens de ALV, de penningmeester

en het bestuur  gedechargeerd.

7. Benoeming kascommissie 2022

Beide heren wordt gevraagd ook voor volgend jaar weer de kascommissie te vormen. Zij reageren

hier positief op. Voor de zekerheid stelt Jan Dirk de vraag of een van de aanwezigen als reserve wil

optreden voor de kascommissie. Carolien van der Wagt meldt zich hiervoor aan.

8. Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

In oktober 2021 heeft een her certificering plaatsgevonden. Het certificaat is met 3 jaar verlengd. VBZ

kwam heel positief naar voren met de huidige cijfers. De veiligheid is door de camera’s zo sterk

verbeterd, dat VBZ behoord tot de 5 veiligste industrieterreinen van Nederland. Ook uit de verslagen

van de schouwen komt naar voren, dat het heel goed gaat. Het verslag is aanmerkelijk kleiner

geworden doordat er zo weinig opmerkingen gemaakt worden bij de schouw. Het nieuwe certificaat

is voor ieder bedrijf beschikbaar.

9. Lopende zaken

Sinds de laatste ALV is er niet veel te vertellen over de meeste punten.

De vrachtwagenoverslagplaats is  gerealiseerd en in gebruik genomen. Er is camerabewaking

aanwezig.

De transitie en uitbreiding ligt voor een groot deel op dit moment stil. De financiële onderbouwing is

door de raad afgekeurd en met de huidige financiële situatie van de gemeente is de verwachting, dat

hier niet snel wat in gaat veranderen.

De entree van Zoutman – met name de toegang vanaf de Reeuwijkse Randweg – is nog steeds een

punt van aandacht. Er is wel wat contact geweest met de gemeente maar veel vooruitgang is er niet

geboekt. Nu sinds kort er een nieuwe raad is benoemd, zal het duidelijk worden onder welke

wethouder de post gemeentelijk groenonderhoud gaat vallen. Bij het bestuur bestaat nog steeds de

wens om het onderhoud en aankleding in eigen beheer te doen. Er is ook een budget hiervoor

beschikbaar. Carolien van der Wagt merkt op, of het geen parkeerterrein mag worden. Dit is wegens

verkeerveiligheid niet mogelijk.

Herinrichting Raadhuisweg/Zoutmansweg is op dit moment volop in gang. De problemen met



bereikbaarheid zijn er wel, maar er wordt geprobeerd alles met min mogelijk belemmeringen te laten

plaatsvinden. Het is wel van belang dat wij als bedrijven ons houden aan de aanwijzingen en deze

opvolgen, zodat we niet weer te maken hebben strengere maatregelen. Bedrijven kunnen bij

specifieke problemen, contact opnemen op de woensdagen met de uitvoerder in de bouwkeet. Het

ziet er naar uit dat de geplande einddatum wel gehaald gaat worden.

De website is een intern probleem. Binnen het bestuur hebben we niet de persoon die hier goed mee

overweg kan en voldoende kennis heeft om dit tot een goed eind te brengen. Het project ligt nu stil,

totdat we iemand kunnen vinden, die dit op zich kan nemen. Ook voor dit project is budget vrij

gemaakt.

10. Rondvraag

Bob van Dongen stelt de vraag over de toekomst inzake de begroting en de lagere inkomsten van het

Ondernemersfonds. Het gaat om de huidige kosten van lopende projecten en de ruimte voor nieuwe

projecten. Ook het feit of we langs mogen komen  bij Huschka om de videoroom te mogen bekijken.

Dit is niet toegestaan hetgeen Jan Dirk ook in de vorige ALV heeft aangegeven. Op verzoek worden de

reserveringsbedragen voor vervanging van camera’s in de toekomst aangepast in de begroting van

2022.

De Heer Van Zijl – ondernemer op de Fokkerstraat - vraagt om meer informatie over ontwikkelingen

in de Fokkerstraat betreffende de transitie. Jan Dirk geeft aan dat de informatie van derden is en dit

geverifieerd bij een makelaar. Er zijn plannen om bepaalde gebouwen te slopen of aan te passen naar

appartementen. Maar hoe serieus dit is, is nog niet bekend of in te schatten. De verwachting dat het

transitie verhaal snel veranderingen teweeg zal brengen is zeer laag. Zoals reeds eerder aangegeven,

is het plan on hold gezet, daar de financiële onderbouwing onvoldoende was, door de

Gemeenteraad.  Reeds vanaf het begin van de plannen hebben we aangegeven, dat dit een moeilijk

verhaal wordt. Onze hoop is, dat de uitbreiding los gekoppeld wordt van de transitie van Oost

Zoutman.

Tot slot wordt er door meerdere aanwezigen gesproken over de bereikbaarheid van de gemeente en

de afwikkeling van klachten. Jan Dirk geeft aan, dat bij schade e.d. het van belang is dit aan het

bestuur te melden. Overal staan camera’s en bij een melding kunnen we de beelden laten vastleggen,

zodat na aangifte deze door de politie opgevraagd kunnen worden.

11. Sluiting

Jan Dirk sluit de vergadering en bedankt de aanwezige voor hun inbreng. Iedereen wordt uitgenodigd

om te blijven en gebruik te maken van de bar en catering voor een drankje en een hapje. Ook

bedankt hij Peet van Os voor het beschikbaar stellen van de ruimte en op te treden als gastheer.

N.B.

Na de vergadering heeft Remco Knubben van Latentis contact gezocht met Jan Dirk en heeft

aangegeven interesse te hebben om in het bestuur de functie van secretaris op zich te nemen. Hierop

zal actie ondernomen worden.


