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Verslag Algemene ledenvergadering Bestuursvergadering BKL (Bedrijven 

Kring Leerdam) d.d. 8 december 2015. 

 

Locatie: Het Oude Posthuys, ABN AMRO Bank, Meent 57, Leerdam 

Aantal aanwezigen: 24 personen 

 

1. Opening 

Voorzitter Guus Boogaard opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Vaststellen agenda 

Punt 5 wordt toegevoegd. 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering van 20 april 2015 

De notulen worden goedgekeurd. 

 

4. Ingekomen stukken/mededelingen 

Ingekomen stukken: er zijn geen ingekomen stukken. 

Mededeling: de nieuwjaarsbijeenkomst wordt georganiseerd, een datum volgt. 

Het feest ter gelegenheid 35 jaar bestaan van de BKL vindt op  4 maart plaats.  

 

5. Bijpraten met de gemeente 

Bart Bruggeman licht de leden in over diverse zaken 

-Herindeling:  

De stand zaken: op 10 november is besloten dat Vianen, Leerdam en Zederik samengaan. Er 

waren weinig tegenstanders. De provinciekeuze-voorkeur is gecompliceerder. Vianen 17 

Utrecht - 0 Zuid-Holland. Leerdam 13 voor Utrecht en 6 voor Zuid-Holland, Zederik 8 voor 

Zuid-Holland en 7 voor Utrecht. De keuzes zijn gebaseerd op zakelijke en emotionele 

argumenten. De wat zwaardere christelijke partijen voelen zich niet echt thuis bij Nieuwegein 

en Utrecht. De meerderheid was echter voor Utrecht. Economisch gezien ging de voorkeur 

richting Utrecht uit. In Utrecht zijn we straks met 55.000 inwoners een grote plaats. De 

gemeentes beslissen echter niet. Dat doet minister Plasterk. Het eerste college met Vianen en 

Zederik heeft plaatsgevonden: de algemene regel met betrekking tot de herindeling is op 

papier gezet en aangeboden aan de provincies. Onze stadsmanager neemt afscheid, misschien 

dat de stadsmanager uit Vianen ook in Leerdam gaat werken.  

-De firma Bel in Schoonrewoerd heeft het predicaat Koninklijk toegekend gekregen en mag 

zich nu dus Koninklijke Bel group noemen.  

- N 484 en Lingebrug. Op 15 januari heeft overleg met gedeputeerden van Zuid Holland 

plaatsgevonden om de stand van zaken te vernemen: vernieuwen of up to date te houden. Het 

is niet te bedoeling dat de brug dicht gaat. Maar de interesse is nu wat minder omdat de 

voorkeur is uitgesproken voor Utrecht in plaats van Zuid Holland. 

-Bedrijventerrein:  
Een wandelroute is nog aan de orde.  

-Ames/De Waal Groep gaat Leerdam verlaten. Jammer, dit grote pand staat vanaf 1/1 leeg.  

-Er zijn vluchtelingen voor vier weken opgevangen, dit is crisisopvang. Deze mensen zijn 

weer weg. De gemeente houdt zich nu bezig met zogenaamde statushouders; mensen 

(gezinnen) die mogen blijven 

-Glazen toren; deze is heel mooi geworden, mede dankzij de sponsoren en bewoners. 

-Avres is het resultaat van de samenvoeging van de RSD en Avelingen. Zij gaan samen de 

participatiewet uitvoeren om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt toch aan het 

werk te krijgen. In 2016 moeten er landelijk 6000 personen in de marktsector en 3000 
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personen in de overheidssector geplaatst worden. Lukt dat niet, dan volgt een quotum. Dat 

betekent de verplichting aan bedrijven om deze mensen aan te nemen. Dit geldt alleen voor 

bedrijven groter dan 25 medewerkers; plaats je niemand dan kost dat € 5000,00 per 

werknemer die je niet hebt opgenomen. Dit zijn de regels die gemaakt zijn. De gemeente wil 

dit quotum voorkomen door te zorgen dat de mensen wel geplaatst gaan worden. Voor onze 

gemeente geldt in 2016: 120 in het bedrijfsleven en 25 bij de overheid.  

 

Frank de Graaff heeft een vraag over de bereikbaarheid van Leerdam. (Lingebrug en de N 

484). Er zijn plannen, maar tot nu toe is er niets uitgevoerd. Op 15 februari vindt weer een 

gesprek met Gedupeerde Staten plaats. Frank vraagt welk “drukmiddel”  de gemeente nog 

heeft? Op dit moment trapt Provincie Zuid-Holland op de rem en Provincie Utrecht geeft geen 

gas omdat de  provinciekeuze nog niet bekend is. Het gevaar is dat provincie Zuid-Holland 

niet meer gaat investeren. Voor de fietsers is de ontwikkeling van de Lingebrug ook  van 

belang.  

 

Bart Bruggeman: Er zijn plannen gemaakt voor de N 484, maar de omwonenden hebben ook 

een plan gemaakt, dat is uitgewerkt. Dat plan wordt ook de 15
e
 besproken. 

M.b.t. Lingebrug. Er lag inderdaad een dwingend plan. Gelderland had een pot geld dat  snel 

uitgegeven moest worden. Zuid-Holland moest wel mee doen. De brug sluiten is eigenlijk 

geen optie. Toen bleek dat de conditie nog goed was, was dat wel een opluchting. De kosten 

moeten de provincies opbrengen. Zuid-Holland is nog aan het rekenen. Dat horen we de 15e. 

Utrecht weet dat de kosten bestaan en dat ze mee moeten als zij onze provincie worden.  

Bart wordt hartelijk bedankt.  

 

6. Financieel verslag penningmeester  

Bij de begroting 2016 houden we weer rekening met 50% korting op de jaarlijkse contributie. 

Dit percentage hanteren we al een aantal jaren , misschien wordt dit percentage in de 

toekomst gematigd. Het geven van korting op de contributie wordt bewust gedaan om 

onderaan de streep negatief te eindigen. We teren in op het vermogen dat aan de hoge kant 

was. 

In 2016 vindt het lustrumfeest in maart plaats. Er is € 10.000,00 begroot, dit valt onder 

‘activiteiten’. De inkomsten zijn € 12.000,00. De uitgaven rond de € 25.000,00 dus een tekort 

van ongeveer € 13.000,00. We teren fors in. 

Aan het einde van 2015 was er € 56.000,00 aan vermogen, waarvan € 20.000,00 

“reserveringen”. Er blijft € 36.000,00 over om vrij te besteden.  

De heer Frank de Graaff heeft een vraag over de afgeronde bedragen. Pieter Terlouw meldt 

dat begroten op euro’s nauwkeurig niet bijdraagt tot beter inzicht. In deze begroting over 2016 

committeert het bestuur zich maximaal aan € 25.000 uitgaven (afgerond). Reden dat ook de 

post ‘overige kosten’ ditmaal op nihil is gesteld en niet gebruikt wordt als afrondende post om 

tot een mooi afgerond begrotingsresultaat te komen (zie 2015). 

 

7. Samenstellen kascommissie 
De huidige kascommissie bestaat uit Wim van der Mijden, Rick Keiman (gast) en Kees van 

Zuylen. Kees is niet meer beschikbaar vanwege het vertrek van de ABN uit Leerdam. Rick 

wordt gewoon lid, Rens Krijgsman wordt reserve lid.  
 

8. Beleidsplan 

Jos van Daalen  licht het beleidsplan dat gestuurd is toe en legt uit dat er zo in groepjes 

gediscussieerd wordt aan de hand van een aantal vragen om tot meningen te komen. Dit wordt 

georganiseerd om te vernemen wat de leden willen en het beleidsplan aan te passen.  
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Na een half uurtje komt er aantal conclusies uit, die door Jos uitgewerkt gaan worden.   
 

9. Rondvraag 

Geen vragen 

 

10. Sluiting 

Guus Boogaard wenst iedereen alle goed voor 2016, en dankt iedereen voor de komst. 

 

 

 


