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Aan: Aanwezigen Ledenvergadering VBWTN 

Van: Annemieke Mulder 

Betreft: Verslag Ledenvergadering VBWTN 

 

Aanwezig: Wico Ankersmit (directeur), Petra van Oosterbosch (bestuurslid, 

Omgevingsdienst Achterhoek, E. Lastdrager (Bestuurslid, Enschede)Roelof Oost 

(bestuurslid, Utrechtse heuvelrug), Jack van ’t Ende (Bestuurslid, Apeldoorn), 

Else Poortvliet (Bestuurslid, Den Haag) M.J. Schotman (Bestuurslid, Almere, T. de 

Bruin(Bestuurslid, Tilburg), Laura van Staaveren (Bestuurslid, Groningen) 

Annemieke Mulder (verslag), H, J.M. Arink (Omgevingsdienst de Vallei, A. Arslan 

(BMC), H. Beekhuis, D. Bezemer (Rotterdam), J.W.M. van der Biesen (Peel en 

Maas), J.R. Bloemendal (Doesburg),  H. Bolt, (Apeldoorn), Y. van Blommenstein 

(Nieuwegein), T. van Buggenum (Haarlem), R.C.E.J. de la Combé (ODMH), G. 

Cremers (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied), M. van Deelen 

(Omgevingsdienst regio Nijmegen), C.A.M. Dekker–Kunst (Texel), J.W.A, Denis 

(Eindhoven), J.J. Enders (Zeist), K. van Enk, C.C.N. Ernes (Venlo), G.D.J. 

Geeraert (Almelo), F.F. Gomes Moneiro (Nieuwegein), M.G.R. Goeneveld, P.C.P. 

Guis (Apeldoorn), R. Guldemond (Omgevingsdienst de Vallei), B.B.F. van Haaren 

(Tilburg), P.K. Hamming (Oldenbroek), I. Hassankhan, J. Heikamp (Veenendaal), 

M.J. Hernandez y Zamora (Venlo), S. Heusdens, E.G. van den Hoonaard 

(Leidschendam-Voorburg), L. Hofstede (Den Haag), J. van der Horst (Leiden), E. 

Houtman (InterConcept), B. Huizenaar (BAR-organisatie), W. IJzerman (Zwolle), 

A. Jans (Smallingerland), C.J. Jansen J(Eindhoven), P.B.M. Jochems 

(Veiligheidsregio Utrecht), K. Kersten (Utrechtse Heuvelrug), R.M. Kohl 

(Maastricht), W.J. Kuipers, M. Labeur (Den Haag),  J. Loogman,  

G. Medema(Utrechtse Heuvelrug), C.E. Meijer, E.J.M. Nijbroek-Annegarn (’s-

Hertogenbosch), A.W.T. Nijenhuis, J.J.H.A. van Nistelrooij (Nieuwegein), T. 

Overeem (Voorst), W. Peters (Den Haag), T. te Plate (Almelo), J. Popken 

(Groningen),M. Rams (informatiepunt Omgevingswet),  H.M. van Ravenswaaij 

(De Bilt), G.H.M. Reuvers (Gooise Meren), J.P. Rombout (Vijheerenlanden),J.F. 

van Rooij (Den Haag),  J. van Rooijen (Utrecht), E.M. Rooy (Rotterdam), J.W. 

Roubos (Veenendaal), T. Ruhnke (Almere), W. van der Schaaf (Ermelo), C.A.M. 

Schreuder (Rotterdam), K. Schrijvers (Vijfheerenlanden), A. Smeekes 

(Veenendaal), M.F.J. Smits (Tilburg), H.F. Swinkels (Eindhoven), J.B.F. Thielman, 

H.A.J. Toonen (Gooise Meren), A.C.A.M. Verheggen (Tilburg), T.J. Verkade 

(Midden-Delfland), D.W. Verkerk (Vijfheerenlanden), J.M.Verwey-Doelwijt 

(Nissewaard), B. Visscher (Deventer), J. van der Vleut (Geldrop-Mierlo), G.G. van 

der Waal (OZHZ), R. de Waard (PHNX), S.C. Wentink (Doesburg), P.C.P. van 

Wetering (Haarlem), J.T. Wiersma (Leeuwarden), J.M.F. van der Wijk (BOB 

Opleiding Training en Advies), W. Wijnen-van Wijk (Veenendaal), E.C. van der 

Wilt (Van der Wilt & Partners BV), J.M.M. Zandbergen (Leidschendam-Voorburg), 

J.J.W. Zander (Almelo) 

  

Welkom 

 

De vergadering wordt om 13.40 geopend door Margreet Schotman.  

 

Mededeling 

Geen mededingen. 
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Algemene Ledenvergadering  

Per gemeente is er 1 vertegenwoordiger met stemrecht, in totaal zijn er 26 

stemgerechtigden. 

 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld en er zijn ook geen 

extra punten ingebracht door de aanwezige leden. 

 

Vaststelling notulen ALV 6 juni 2018 in Amersfoort 

 

De notulen worden zonder wijziging door de vergadering vastgesteld. Met dank 

aan de notulist. 

 

Toelichting Jaarverslag 2018 

 

Dit jaar is er voor gekozen een bestuursverslag te maken iets korter dan het oude 

jaarverslag. De activiteiten staan tegenwoordig in de nieuwsbrief en afgelopen 

jaar is er veel aandacht gegaan naar de diverse projecten. Dit jaar lag de focus 

op de Levende lerende community waarover vanmiddag meer. En is er veel tijd 

gaan zitten in de WKB en de Omgevingswet, mede hierdoor wordt er ingezet op 

breed samenwerken met de diverse partijen. 

 

Het verzoek is aan de leden om het Jaarverslag goed te keuren en dit 

gebeurt unaniem 

 

(Her-)benoeming bestuursleden. 

 

(Her-)benoeming Else Poortvliet gemeente Den Haag, met veel plezier de 

afgelopen periode beleeft en kijkt uit naar wat er nog op ons afkomt)  

 

(Her-) benoeming Edwin Lastdrager, leuk om penningmeester te mogen zijn en 

kom graag nog in aanmerking voor een verlening van 3 jaar. 

 

(Her-) benoeming Margreet Schotman (Gemeente Almere), blijft nog een 

paarmaanden aan is van baan gewisseld en zit nu niet meer in het vakgebied VTH 

en wil daarom nog even helpen met de zoektocht naar een nieuwe voorzitter en 

treed dan af.  

 

Aftredend per 1 november 2019) Joop van Leeuwen (Gemeente Almere / COBc) 

ivm pensionering. De rol van Joop binnen het COBc wordt nu gesplitst Wico 

Ankersmit wordt directeur en Dick Bezemer van de gemeente Rotterdam wordt 

voorzitter van het COBc. Over de invulling binnen het bestuur van BWT is nog 

geen beslissing genomen. 

 

Benoeming Laura van Staaveren (Gemeente Groningen), heeft gereageerd naar 

aanleiding van de oproep op de ALV van vorig jaar voor een bestuurslid uit het 

noorden, loopt nu al een jaartje mee en wil zich graag de komende drie jaar 

inzetten als bestuurslid voor de vereniging. 

 

 

Het bestuur stelt voor om Else Poortvliet (Gemeente Den Haag) te 

benoemen voor een termijn van drie jaar als lid van het algemeen 

bestuur van de vereniging. De leden gaan hiermee unaniem akkoord. 
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Het bestuur stelt voor om Edwin Lastdrager (Gemeente Enschede) te 

benoemen voor een termijn van drie jaar als lid van het Algemeen 

bestuur van de vereniging. De leden gaan hiermee unaniem akkoord 

 

Het bestuur stelt voor om Margreet Schotman (Gemeente Almere) 

benoemen voor een kortere termijn dan drie jaar als lid van het 

Algemeen bestuur van de vereniging. De leden gaan hiermee unaniem 

akkoord 

 

Het bestuur stelt voor om Laura van Staaveren  (Gemeente Groningen) te 

benoemen voor een termijn van drie jaar als lid van het Algemeen 

bestuur van de vereniging. De leden gaan hiermee unaniem akkoord 

 

 

Jaarplan 2019-2020 

 

Op het jaarplan zijn ook geen opmerkingen. Speerpunten voor dit jaar zijn o.a. 

Private Kwaliteitsborging, Omgevingswet, Levende lerende community. Ook 

worden er weer diverse projecten gestart een van de projecten die op dit moment 

opstart is de Handreiking Bouwregelgeving hiervoor is een budget van € 20.000 

in de begroting opgenomen en dit zal zich richten op aanschrijven artikel 13 o.a. 

een handreiking over hoe om te gaan met de veiligheidseisen in 

seniorencomplexen hoger dan de eis bestaande bouw.  

 

Er zal maximaal ingezet gaan worden om de WKB goed geborgd te krijgen, 

hiervoor is veel hulp en inzet nodig wij vragen de leden om dit goed te keuren. 

 

 

Het verzoek is aan de leden om het Jaarplan goed te keuren en dit 

gebeurt unaniem 

 

Jaarrekening 2018 

 

Aan de inkomstenkant is duidelijk rekening gehouden met een lichte maar wel 

constante teruggang in het aantal leden. Ook is er meer opgenomen voor het 

doen van projecten. Hierdoor is het eigen vermogen iets afgenomen zoals in de 

vorige ALV is afgesproken. 

 

Het verzoek is aan de leden de jaarrekening 2018 goed te keuren en dit 

gebeurt unaniem 

 

Na goedkeuring van het Jaarverslag en de Jaarrekening wordt de leden 

gevraagd het door het bestuur gevoerde beleid in 2018 goed te keuren 

en decharge te verlenen. Ook dit gebeurt unaniem. 

 

Begroting 2019-2020 

In de begroting is gekeken naar de ruimte die wij hebben en de verwachte 

afname van leden is hierin ook terug te vinden. Het voornemen om iets in te 

teren op het eigen vermogen, en het starten van nieuwe projecten is het niet 

helemaal gelukt.  Het bestuur doet dan ook de volgen de voorstellen: 

• Projectmanagement implementatie Wkb 
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Om de komende jaren als VBWTN voldoende invloed te kunnen uitoefenen 

op een kwalitatieve implementatie van de Wkb is hiervoor extra formatie 

nodig  

• Opzetten Levende lerende community met leden VBWTN. 

Eerste onderwerp is handhaving leefomgeving (ondermijning, illegale 

bewoning, woonoverlast, etc.) Hiervoor is een opdracht verstrekt aan 

Human Talent Group wordt vanmiddag getoond en het wordt komend jaar 

verder uitgewerkt. 

 

 

In de meerjarenbegroting is gelet op de verwachte ontwikkelingen de komende 

jaren en is voor gekozen de contributie vooralsnog niet te verhogen.  

 

Aan de leden wordt gevraagd in te stemmen met de werkwijze waarbij 

telkens de begroting van het lopende jaar en het komende jaar worden 

vastgesteld door de ALV, waarbij de aldus reeds in het voorgaande jaar 

vastgestelde begroting van het lopende jaar zo nodig gewijzigd zal 

worden vastgesteld. De leden stemmen unaniem in met deze manier van 

werken. 

 

De leden wordt gevraagd de begroting 2019 en 2020 vast te stellen De 

begroting wordt unaniem vastgesteld. 

 

Toelichting meerjaren begroting 2020-2023 

Bij het maken van de meerjaren begroting hebben wij vooruitgekeken en wij 

gaan ervan uit dat er tot 2023 een lichte daling in het aantal leden blijf 

doorzetten. 

Het aantal geassocieerde leden blijft nog steeds gelijk. Wij zullen de 

ontwikkelingen in de gaten houden en waar nodig volgend jaar de begroting 

aanpassen. 

 

De leden wordt gevraagd kennis te nemen van het meerjaren perspectief. 

Het meerjarenperspectief worden unaniem vastgesteld. 

 

Rondvraag 

Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag.  

 

Sluiting  

Margreet Schotman bedankt de aanwezigen voor het vertrouwen en sluit de 

vergadering. 


