
 
Notulen Algemene ledenvergadering 8 mei 2014 

 

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Groninger Dorpen gehouden op donderdag 

8 mei 2014 te Glimmen 

 

Aanwezig: dorpshuis De Til te Leek, dorpsbelangen Lauwerzijl, dorpsraad Zuidbroek, Plaatselijk Belang 

Vledderveen, dorpsbelangen Godlinze, dorpshuis ’t Woldhuus te Kiel-Windeweer, dorpsbelangen 

Garmerwolde, Plaatselijk Belang Kiel-Windeweer, dorpsbelangen Middelstum, ere-lid Jan Wigboldus, Ons 

Dorpshuis te Westeremden, Plaatselijk Belang De Wilp, dorpsbelangen Aktie '68 Kommerzijl, CvA-lid 

Maud Diemer, dorpsbelangen Nieuw-Scheemda/’t Waar, dorpshuis De Groenenberg te Glimmen, 

dorpsbelangen Spijk, dorpsbelangen Leermens, dorpshuis De Pompel te Overschild, dorpsbelangen 

Overschild, dorpsbelangen Froombosch, dorpsbelangen Thesinge, dorpsbelangen Scheemda, 

dorpsvereniging Scharmer, dorpsbelangen Oldehove, dorpshuis De Fakkel te Uithuizen, dorpsvereniging 

Lellens, dorpsvereniging Westerwijterwerd, dorpshuis Zijlvesterhoek te Onderdendam, dorpsbelangen 

Woudbloem, dorpsbelangen Stedum, CvA-leden Niek en Lia Veldhoen 

 

Afwezig (m.k.):  Bestuurslid Irma de Joode, dorpsbelangen Ulrum, dorpshuis Humsterland te Oldehove, 

dorpshuis Tonegido te Hellum, dorpshuis De Rotonde te Niekerk (Gr’gast), dorpsbelangen Vierhuizen, 

dorpshuis Aig’n Heerd te Leermens, dorpshuis De Tiehof te Onnen, dorpshuis Agricola te Baflo, 

dorpsbelangen Uithuizermeeden 

 

Notulist(e): mevrouw G. Wijnalda 

 

 

1. Opening 

De voorzitter, de heer Rudi Slager, opent de vergadering om 20.00 uur. 

Mocht u het woord willen voeren, begin dan alstublieft met uw naam en namens welke organisatie u 

spreekt.  

De afmeldingen die tot 15.00 uur vandaag zijn binnengekomen worden opgenoemd. Afmelden is niet 

verplicht, maar het is wel attent om diegene die die moeite hebben genomen te noemen. 

 

2. Mededelingen 

Mocht u de presentielijst nog niet hebben getekend, dan graag in de pauze alsnog. 

 

Aardbevingen/mijnbouwschade 

Groninger Dorpen heeft zich het afgelopen jaar in positieve zin bemoeid met de aardbevingen. We kregen 

vanuit veel dorpen het verzoek om advies/hulp over hoe hiermee om te gaan. Daarop hebben we besloten 

voorlichting te geven over hoe aardbevingen zijn ontstaan. Dit is positief ontvangen. Het stoppen of 

minderen van de gaswinning leidt niet tot minder aardbevingen. 

Wij hebben het voornemen om met de NAM nogmaals zo’n ronde te houden. Hoe exact de invulling wordt, 

wordt nog bepaald. Gezien de veranderingen die zijn opgetreden wordt de invulling anders dan voorheen. 

 

Ook hebben wij het initiatief genomen om de Samenwerking MijnbouwSchade op te richten. Om meer 

met één mond te kunnen spreken en om de krachten te bundelen. De voorzitter van de Samenwerking 

MijnbouwSchade is geen onbekende: Jan Wigboldus. 
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De Provincie heeft een rapport op laten stellen over de aardbevingen waarin geconcludeerd wordt dat het 

vertrouwen bij de bewoners van de provincie Groningen weg is. En daar is ook reden voor. Namens 

Groninger Dorpen zit Jan Boer aan de Dialoogtafel. Er zijn nu twee vergaderingen geweest, verwacht nog 

niet heel veel resultaten, aangezien het allemaal nog op gang moet komen.  

 

Een vraag voor u, onze leden: regelmatig komt de vraag binnen of men de contactgegevens van onze leden 

mag hebben. Hier zijn wij terughoudend in: als het commercieel is, zeggen wij nee. Maar soms gaat het om 

informatie die interessant is voor dorpen. Bent u akkoord dat wij na beoordeling adressen geven aan 

externe partijen voor eenmalig gebruik?  

De leden zijn akkoord. 

 

Persoonlijke mededeling: ik ben benoemd tot wethouder in Loppersum voor 50%. Mijn functie hier bij 

Groninger Dorpen gaat gewoon door. Ik wil het graag genoemd hebben zodat u de gelegenheid krijgt om te 

reageren. 

Vanuit de zaal worden felicitaties geroepen. 

 

Van zowel de commissaris van de Koning Max van den Berg als van de voorzitters van de Dialoogtafel 

hebben wij het verzoek gekregen om een keer aanwezig te zijn bij een van onze vergaderingen. 

Van den Berg opperde om hier bij de ALV te zijn om te horen hoe onze leden in de kwestie aardbevingen 

staan, om de gevoelens te peilen. Wij hebben aangegeven dat deze ALV daar niet geschikt voor is, omdat we 

het al met gedeputeerde Wilpstra het gaan hebben over de gemeentelijke herindeling. 

Daarom gaan we nu een andere bijeenkomst daarvoor organiseren. Als u belangstelling heeft om in uw 

dorp of dorpshuis een bijeenkomst te organiseren waar Van den Berg of de voorzitters van de Dialoogtafel 

bij aanwezig kunnen zijn, meldt u zich dan in de pauze. Bij voldoende belangstelling gaan we iets 

organiseren, waarschijnlijk in de tweede helft van juni. 

Hans van Bree, plaatselijk belang Vledderveen vraagt of de bijeenkomst over aardbevingen moet gaan of dat 

ook andere onderwerpen aan bod mogen komen. 

Het antwoord is dat deze bijeenkomst alleen voor aardbevingsgerelateerde zaken is. Ideeën over 

bijeenkomsten over andere onderwerpen mag u zeker bij ons melden. 

 

3. Notulen vergadering d.d. 24 april 2013 

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.  

 

Notulen 19 juni 

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.  

 

4. Bespreken en vaststellen: 

a) Financieel verslag 2013  

Explotiatierekening 2013 

Jaarlijks stellen we een begroting op, wat wij een "minimale" begroting noemen, d.w.z. een begroting die 

sluit op een resultaat van minimaal nihil. Periodiek wordt de voortgang per kwartaal getoetst t.o.v. de 

begroting. Uit het exploitatieoverzicht blijkt dat de loonkosten hoger zijn dan begroot. Dit ontstaat door 

meer uren c.q. personeel, o.a. door inzet voor SMS. De meerkosten worden grotendeels gecompenseerd 

door opbrengst uit projecten en activiteiten. Hetzelfde geldt voor de stijging van de kosten "huisvesting en 

werkplekken", door meer kosten ICT. Een en ander resulteert in een positief exploitatieresultaat van 

€ 3.409,00, waarmee de financiële continuïteit  voor dit jaar niet in het geding is. De door de accountant 

goedgekeurde jaarrekening ligt ter tafel ter inzage. 
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Balans per 31 december 2013 

De balans geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. De vorderingen zijn niet aanzienlijk en de 

crediteuren ad. € 14.293,00 zijn in januari 2014 betaald. Door het positief exploitatieresultaat stijgt het 

eigen vermogen naar € 120.969,00, waarmee de vereniging een ‘stevig’ eigen vermogen heeft.  

Inmiddels hebben we de goedkeurende accountantsverklaring binnengekregen van de accountant. 

 

b) Jaarverslag 2013 vereniging Groninger Dorpen 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag. Het jaarverslag wordt bij deze goedgekeurd 

vastgesteld. 

 

5. Begroting 2014 

Begroting: 

De begroting is weer opgesteld op basis van het principe zoals vermeld bij de exploitatierekening 2013. 

 

6. Bestuursverkiezing  

Aspirant-kandidaten konden zich melden tot 1 mei jl. Er zijn geen aanmeldingen binnen gekomen. 

Wij zijn ons aan het oriënteren hoe wij verder willen als Groninger Dorpen, daarom is het voor nu ook niet 

erg dat we met een vacature binnen het bestuur zitten. De vacature is ontstaan door het vertrek van 

bestuurslid Irma de Joode. Wij zouden hier vanavond afscheid van haar nemen, maar helaas is ze ziek.  

 

Aftredend en herkiesbaar: de heer Jaap Klip 

Jaap Klip is ook aftredend maar wel herkiesbaar. Hij wordt bij acclamatie herkozen. 

 

Aftredend en niet herkiesbaar: mevrouw Irma de Joode 

Wegens ziekte kunnen we nu helaas geen officieel afscheid van haar nemen. 

 

7. W.v.t.t.k. en rondvraag 

Rondvraag 

De heer Talstra, dorpsbelangen Kommerzijl: in de krant stond dat er in een vergadering van Provinciale 

Staten bij meerderheid van stemmen aangenomen was dat de gaswinning verminderd zou worden, maar 

dat de gedeputeerden dit tegen hebben gehouden. Aangezien er vanavond een gedeputeerde aanwezig is, 

zou ik daar graag opheldering over ontvangen. 

Slager geeft aan dat deze vraag na de pauze, na het onderwerp gemeentelijke herindeling aan Wilpstra 

voorgelegd wordt. 

 

De heer Van Bree, Vledderveen: geeft aan last te hebben van traag internet. Hij wil graag weten of meer 

dorpen daar last van hebben en of er misschien via Groninger Dorpen iets aan gedaan kan worden. 

Vanuit de zaal geven meerdere dorpen aan met dit probleem te kampen. Zij gaan na de vergadering samen 

overleggen. Plaatselijk Belang De Wilp geeft aan dat in hun omgeving Stichting Breedband Westerkwartier 

is opgericht, o.a. met behulp van LAG-geld. Hij wil graag hun kennis delen. 

Maartje Kiep geeft aan dat het Regionale Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen hier ook veel 

aandacht voor heeft en een pilot draait. Van Bree geeft aan dat zij niet welkom waren als Plaatselijk Belang 

bij de presentatie van de resultaten. 

 

W.v.t.t.k. 

Er zijn geen punten.  
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Pauze 

 

Thema: Gedeputeerde Bote Wilpstra houdt een inleiding over de gemeentelijke herindeling: de 

achtergronden, motivaties en uitwerking van de plannen. 

 

Goed gefaciliteerde dorpen voor een succesvolle samenwerking met de gemeente na de gemeentelijke 

herindeling! 

 

Gedeputeerde Bote Wilpstra is door Groninger Dorpen uitgenodigd om het thema 'Gemeentelijke 

herindeling' in te leiden op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering werd gehouden op 

8 mei 2014. Er kwamen diverse vragen aan de orde: Hoe is er gewerkt? Wat zijn de varianten en planning? 

Wat zijn de te verwachten gevolgen voor dorpen? Wilpstra gaf aan dat er volgens hem kansen liggen voor 

dorpen. Dorpen kunnen meer verantwoordelijkheden naar zich toe trekken, denk aan een systeem van 

dorpsbudgetten. Per saldo zullen de gemeenten echter niet meer budget hebben dan in de huidige situatie, 

maar wellicht liggen er door professionalisering van de gemeentelijke organisatie en ruimte voor eigen 

inbreng toch kansen voor dorpen. 

 

De aanwezige dorpen blijken zich soms zorgen te maken. Je kiest niet je eigen gemeente, maar moet het 

"ermee doen". De invloed van de provincie op de invulling en de organisatie van de grote gemeenten is 

beperkt. Gemeenten zijn verplicht een Gebiedsvisie te maken, welke wordt getoetst op strijdigheden met 

bestaand provinciaal beleid, maar zijn verder autonoom. 

Door de grotere afstand tussen dorpen en gemeenten worden bestuursleden van dorpsbelangen tegen wil 

en dank professionals. Wilpstra refereert aan de gemeente Súdwest-Fryslân: daar zijn bij de gemeente 

ambassadeurs per 1 of 2 dorpen aangesteld. Zij hebben het contact met de dorpen en zetten vragen of 

ideeën verder uit binnen de gemeentelijke organisatie. 

 

Groninger Dorpen wil zich er voor inzetten dat ook in de provincie Groningen de veranderende rol van 

zowel dorpen als gemeenten leidt tot meer leefbaarheid door meer succesvolle initiatieven van onderop. 

O.a. het pleiten voor goede facilitering is een belangrijke taak voor Groninger Dorpen en natuurlijk de 

dorpen en dorpshuizen zelf. Daarnaast moet er de komende tijd veel aandacht worden besteed, om dorpen 

en dorpshuizen slagvaardiger en succesvoller te kunnen laten opereren in de nieuwe grootschaliger 

heringedeelde gemeente. Kortom, er ligt een uitdaging! 

 

Dhr. Wilpstra nodigde ons alvast uit voor een gesprek over de mogelijkheden. 

 

Bron: persbericht Groninger Dorpen d.d. 15 mei 2014. 

 
Alle aanwezigen worden door de voorzitter, de heer Slager, bedankt voor hun komst en wel thuis gewenst 
om 22.10 uur. 
  
 
Voor akkoord getekend d.d. 09/05/2014 

     
R.A.C. Slager J. van Omme 
Voorzitter Groninger Dorpen Secretaris Groninger Dorpen 


