Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de OCB – 22 mei 2018
Aanwezig:
Namens het bestuur: Marc Bakker Schut, Peter Domburg (asp. voorzitter), Ineke Griffioen (asp. secretaris) , Jac
Verkleij, Sander Vermeulen(asp. penningmeester).
Leden: Dhr. K. Broersma, Dhr. K. Doornekamp, dhr. C. Doornekamp, Dhr. M. Jansen, Dhr. F. Koning, Mw. M.
Koning, Dhr. D. Vergeer, Dhr. L. Vonk, Dhr A. Wesdorp, Mw S. Zaal.
Afwezig met kennisgeving namens het bestuur: Henri Stolwijk (voorzitter).

Opening
• De vergadering start om 17.15 uur. Ondanks de geringe opkomst van de leden besluit het
bestuur de ALV toch te laten plaatsvinden.
• De aanwezige leden worden welkom geheten door Peter Domburg. Hij zal de vergadering
voorzitten, omdat voorzitter Henri Stolwijk door vliegtuigvertraging niet aanwezig kan
zijn.
Bestuurswisseling:
• Peter licht zijn kandidatuur toe. Henri is toegetreden tot de bestedingscommissie van het
gemeentebrede fonds van Ons Fonds en kan ivm mogelijke belangenverstrengeling
daarom niet langer voorzitter van de OCB zijn. Peter heeft als zittend bestuurslid
aangeboden voorlopig voor een jaar de voorzittersrol op zich te nemen. Doel van zijn
inzet is en blijft om samen met de andere bestuursleden zorg te dragen voor een zinvolle
besteding van de aanwezige gelden van Ons Fonds ten behoeve van alle ondernemers op
de industrieterreinen Broekvelden, Groote Wetering en Dronenhoek. De leden gaan
akkoord met zijn benoeming.
Toetreding nieuwe bestuursleden:
• Ineke Griffioen (Griffioen Transport)en Sander Vermeulen (Vergeer Holland) hebben zich
kandidaat gesteld voor het bestuur. Zij onderschrijven het doel dat Peter al genoemd
heeft.
De overige zittende bestuursleden: Jac Verkleij ( Vepo Cheese) en Marc Bakker Schut (Van
Dam Bodegraven) stellen zich voor en geven hun motivering voor deelname aan het
bestuur.
• De leden gaan akkoord met de benoeming van de nieuwe bestuursleden.
Financieel overzicht:
• Sander licht aan de hand van onderstaand schema toe hoeveel er op dit moment in kas is
en wat er de komende jaren te besteden is.
Hij tekent hierbij aan dat de ontvangen gelden slechts drie jaar tot beschikking van de
verenigingen van de trekkingsgebieden staan. Indien het bedrag niet binnen die periode
besteed wordt, vervalt het aan het gemeentebrede fonds van Ons Fonds. Dit richt zich op
het financieel ondersteunen van initiatieven die het niveau van de sectoren of dorpen
overstijgen. ( zie hiervoor: ons-fonds.nl )
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•

Het bestuur heeft van Rekam een aanbieding gekregen voor de aanleg van een
glasvezelnetwerk op Broekvelden en Groote Wetering. Voor een bedrag van€ 100.000,00
kunnen zij het netwerk aanleggen tot in de meterkast van elk bedrijf op het
industrieterrein. Ook bij bedrijven die nu al aangesloten zijn op een eigen
glasvezelnetwerk. Iedere ondernemer kan daarna beslissen of hij van het netwerk van
Rekam gebruik wil maken of niet. Meerdere partijen bieden diensten aan op het glas van
Rekam. Abonnementen zijn er vanaf consumentenprijzen t/m zeer grote pakketten.
Mariette Koning vraagt naar abonnementskosten. Die zijn er niet. Alleen de kosten voor
het afnamepakket..
Stemming: unaniem akkoord.
Camerabewaking fase 2:
• Met behulp van kaartjes wordt het plan voor de plaatsing van camera’s op strategische
punten binnen het industrieterrein toegelicht.
• In de afgelopen periode is in opdracht en op kosten van Ons Fonds fase 1 van de
camerabewaking gerealiseerd. Alle in- en uitvalswegen van Broekvelden en Groote
Wetering zijn voorzien van camera’s met kentekenherkenning (rode stippen).Dag en
nacht vindt kentekenregistratie plaats van alle auto’s die het industrieterrein op en af
gaan. In fase twee zullen camera’s geplaatst worden op alle strategische kruispunten
(blauwe stippen). De beelden hiervan kunnen realtime worden uitgelezen door de BBD. In
geval van calamiteiten kan door de BBD hierop actie ondernemen.
Opslag van de beelden vindt niet plaats bij de BBD, omdat de beelden eigendom zijn van
Ons Fonds. Gebruik van de beelden voor opsporingsonderzoek kan alleen als de eigenaar
hiervoor toestemming geeft en na akkoord van de officier van Justitie.
• In Fase 3 kan de individuele ondernemer zelf aansluiten op dit camerasysteem. Prorec
heeft hiervoor een aanbieding gedaan: alleen kosten van camera’s zullen in rekening
worden gebracht. Het plaatsen is gratis.
• Er wordt opgemerkt dat er weinig camera’s ingepland staan op Groote Wetering. Wordt
het hele bedrijfsterrein hiermee voldoende afgedekt? Kan er door plaatsing van meer
camera’s bijvoorbeeld ook toezicht worden gehouden op illegale vuilstort? Leen Vonk
geeft aan mee te willen denken door het nu voorliggende plan nog eens door te lichten.
• De leden gaan in principe akkoord met de start van fase 2, mits eerst nog onderzoek
plaatsvindt naar het aantal te plaatsen camera’s op Groote Wetering.
Rondvraag
• Het bestuur geeft aan tijdens de rondvraag vooral ook nieuwe ideeën aan te dragen voor
besteding van de beschikbare gelden.
• Dhr Koning complimenteert het bestuur voor haar inzet en de gepresenteerde plannen.
Deze worden in dankbaarheid aanvaard.
• Aangedragen bestedingsdoelen:
➢ Bijdrage aan bereikbaarheid/ ontsluiting van Groote Wetering.
o Dit heeft al de aandacht van het bestuur en van de Gemeente, maar zal
verder meegenomen worden. De Raad van Handel en Industrie is
gesprekspartner van de Gemeente in dezen.
➢ Collectieve afvalophaling.
➢ Collectieve en voor iedereen bereikbare AED’s in samenwerking met de
Gemeente.
➢ Collectieve groenvoorziening: is eigenlijk een taak van de Gemeente, maar ziet er
nu vaak niet uit en melding bij de Gemeente heeft weinig effect. Voorwaarde:
aandacht hebben voor onwenselijkheid om taken van Gemeente uit te voeren.

•

➢ Parkeerbeleid Groote Wetering: kan OCB misschien bijdragen aan beschikbare
parkeerplekken voor personenauto’s? Voorwaarde: moet wel in het belang zijn
van alle ondernemers op Groote Wetering.
➢ Mogelijkheid tot bijdragen aan camera’s voor individuele ondernemers in fase 3
onderzoeken.
➢ Bewegwijzering nogmaals bekijken. Nu werkt het niet goed. Ook dit kan
doorstroming bevorderen. Goed voorbeeld: Waalwijk.
➢ Sneeuwschuivers/ zoutstrooiers.
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en actieve bijdrage en sluit de
vergadering.

