Vereniging BWT Nederland
Notulen Algemene Leden Vergadering
8 oktober 2020
Aanwezigen:
Notulen:

Annemieke Mulder

Welkom vanuit Ermelo bij de uitgestelde jaarlijkse ALV. De bijeenkomst is met
toestemming uitgesteld. Nu het woord aan de voorzitter Else Poortvliet. Als de
leden hiermee akkoord gaan.
In de aanmelding is gevraagd om per mail bezwaar te maken tegen een aantal
punten. Het eerste punt is de benoeming van Else tot voorzitter. Hiertegen is
geen bezwaar per mail binnen gekomen en dus is Else vanaf nu officieel
voorzitter.
De volgende onderwerpen zullen nog aan bod komen
•
Vaststelling notulen
•
(Her)benoeming bestuursleden
•
Toelichting jaarverslag
•
Financiën
Vaststelling Notulen
Op de notulen van 5 juni 2019 zijn geen vragen en of aanmerkingen binnen
gekomen en bij deze zijn zij dus vastgesteld.
(Her)benoeming bestuursleden
Herbenoeming: Petra van Oosterbosch wordt herbenoemd
Herbenoeming: Roelof Oost wordt herbenoemd
Aftredend:
Margreet Schotman
Benoeming :
Jennemieke Kleijwegt
Benoeming:
Dick Bezemer
Jennemieke Kleijwegt stelt zich even voor zij is van de gemeente Utrecht en
afdelingshoofd Toezicht en Handhaving bebouwde omgeving.
Dick Bezemer is van de gemeente Rotterdam en hij is Teamleider constructeurs
en voorzitter van het dagelijks bestuur van het COBc. Worden unaniem benoemd.
Toelichting jaarverslag 2020 /2021
Implementatie WKB hier hebben wij heel veel ondersteuning van allerlei leden
van de vereniging die in diverse werkgroepen en overleggen deelnemen en dit
geld ook voor alle bijdrage aan de diverse werkgroepen die met de Omgevingswet
te maken hebben.
Verder zijn er ook nog wat dingen in ontwikkeling die verwachten wij komende
periode verder te ontwikkelen en af te ronden.
Handreiking reikwijdte bouwregelgeving
Om deze uitgebreide handreiking te ontwikkelen is een bedrag van €20.000
opgenomen in de begroting van 2019. Doordat de projectleider Johan van der
Graaf is overgestapt is het nu overgedragen aan het IFV waar hij nu werkt en
loopt het project door in 2020 er is dus een kleine vertraging in opgetreden.
Doorontwikkeling Levende lerende community handhaving (BWTapp)
In 2020 is er buret vrijgemaakt voor de doorontwikkeling en de promotie van dit
project. Hiervoor is € 40.000 vrijgemaakt in de begroting en wij kunnen meedelen
dat vandaag de app wordt gelanceerd.
Toezichthouders en handhaversdag
Deze dag zou dit jaar voor het eerst worden georganiseerd om de
toezichthouders en handhavers kennis te laten uitwisselen er was een budget van
€ 15.000 opgenomen in de begroting maar ook dit kon niet door gaan. Er waren
op het moment dat wij deze bijeenkomst moesten afblazen 250 deelnemers.
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Overige projecten en kosten
Ombouwen Landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid naar de Omgevingswet
budget € 5.000 en als laatste ondersteuning impactanalyse Wkb door Senze
budget € 10.000.
Verder leveren wij veel kennis en kunde deze zijn niet opgenomen in het
jaarplan.
Financiën
De penningmeester Edwin Lastdrager heeft zich vanmorgen ziek gemeld dus
Wico Ankersmit neemt dit deel voor zijn rekening. Men gevraagd als er
opmerkingen waren of vragen deze vooraf te melden via de mail zodat wij die
kunnen nu behandelen. Er zijn geen vragen en of aanmerkingen binnengekomen
en wij mogen er vanuit gaan dat de leden met de financiën akkoord gaan. Zoals
te zien is zijn wij het dit jaar goed gedaan een klein positief saldo van €20.000.
De gegevens zijn nogmaals door te lezen op de site en via de link in de
aanmelding. In de cijfers zitten geen rare dingen. De meerjarenbegroting is
gebaseerd op de afgelopen jaren en ook hier wordt er weer rekening gehouden
met een afnamen van een aantal leden, door samenvoegingen of het overdragen
van taken naar de omgevingsdiensten.
Nu komt het de officiële onderdelen namelijk de stemming over een aantal
punten hiervoor hebben wij de leden gevraagd dit digitaal te doen als men het
hier niet mee eens was het gaat om de volgende punten:
•
Jaarplan 2020 / 2021
•
Jaarrekening 2019
•
Begroting 2020 / 2021 en Meerjarenbegroting 2021-2024
•
Wij vragen de leden aan het bestuur decharge te verlenen over het
gevoerde bestuur
Er zijn geen opmerkingen binnen gekomen en de vergadering wordt gesloten.
Er waren tijdens de ALV 150 tot 175 mensen online aanwezig.
Er waren 105 gemeenten met stemrecht aanwezig en wel:
Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan de Rijn, Amersfoort, Amstelveen,
Amsterdam, Apeldoorn, BAR-organisatie, Berkelland, Boxmeer, Breda,
Bronckhorst, BUCH, De Bilt, De Ronde Venen, De Wolden Hoogeveen
Den Haag, Den Helder, Deurne, Deventer, Doesburg, Doetichem, Dronten,
Eindhoven, Emmen, Enschede, Epe, Ermelo, Goirle, Gooise Meren, Groningen,
Haarlem, Hardenberg, Harderwijk, Harlingen, Heerde, Heerenveen,
Heerhugowaard, Heerlen, Helmond, Hendrik-Ido-Ambacht, Hengelo, Het
Hogeland, Hilversum, Hoorn, Horst aan de Maas, Huizen, Koggenland,
Lansingerland, Leeuwarden, Leidschendam - Voorburg, Lelystad, Losser,
Maastricht, Medemblik, Meierijstad, Meppel, Middelburg, Nieuwegein,
Noordenveld, Oisterwijk, Oldambt, Oldebroek, Oost Gelre, Oosterhout, Opmeer,
Opsterland, Oss, Papendrecht, Purmerend, Putten, Rheden, Rijssen-Holten,
Roermond, Rotterdam, Schagen, Schiedam, s-Hertogenbosch, Someren,
Steenbergen, Stein, Súdwest-Fryslân, Texel, Tiel, Tilburg, Twenterand, Uden,
Urk, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Veldhoven, Venlo,
Vijfheerenlanden, Voorst, Waterland, Weert, Westerveld, Winterswijk, Zaanstad,
Zeist, Zevenaar, Zutphen, Zwolle
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