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Verslag Algemene ledenvergadering Bestuursvergadering BKL (Bedrijven 
Kring Leerdam) d.d. 30 november l 2016.

Locatie:  Brandweerkazerne Leerdam, Kon. Emmalaan 30 te Leerdam
Aantal aanwezigen: 16 personen

1.  Opening
Voorzitter Guus Boogaard opent de vergadering.

2. Notulen ledenvergadering 18 april 2016
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
De notulen worden goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken
Roels Collection en RSP hebben hun lidmaatschap opgezegd.

4. Begroting 2017
Penningmeester Pieter Terlouw meldt dat ook voor 2017 een negatief exploitatieresultaat 
wordt voorzien.

Voor 2017 wordt een leden-toename verwacht. 
Een netto opbrengst wordt geschat op € 12.000. Er is rekening gehouden met 50% korting op 
de contributie voor 2017.

In de kostenbegroting is rekening gehouden met één keer in de vijf jaar een lustrumfeest, 
hiervoor is een post waarvoor jaarlijks gereserveerd wordt. De overige kosten voor 
ledenbijeenkomsten zijn reguliere kosten en niet uitzonderlijk.
Diverse kosten worden toegelicht: secretariaat (telefoon) en publiciteit gaat via O.E.S. Het 
beheer van de website wordt door een ander bedrijf uitgevoerd. 
De kosten van de totale uitgaven worden begroot op €  18/19.000 aan uitgaven.
Een tekort van € 7000 euro wordt begroot voor 2017. Dit bedrag is permitteerbaar omdat het 
huidige banksaldo ongeveer € 50.000 is.

Gevraagd wordt of het onderhoud voor het kunstwerk (dat er nu even niet staat) nog jaarlijks 
begroot wordt. Dat is niet het geval. In het verleden is besloten om één post “projecten” te 
creëren. Hiervoor is tot nu € 20.150 gereserveerd. 
Ideeën voor deze post zijn altijd welkom.
Het kunstwerk is geen eigendom van de BKL. Gevraagd wordt waar het kunstwerk op dit 
moment is. Wethouder Van der Leij gaat dit uitzoeken. 
De begroting wordt goedgekeurd.

5. Rondvraag:
De heer Gert Krijgsman vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot Natura 2000. 
Wethouder Van der Leij komt hierop terug. 

De heer Rober Hendriks meldt dat hij niet kan inloggen. Nieuwe wachtwoord worden  niet 
vanuit het systeem gegeven.
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Mevrouw Tilly Dokman merkt op dat jaarvergaderingen meestal overdag gehouden worden. 
Is het mogelijk dat dit soort vergaderingen ’ s avonds gehouden kunnen worden? Het bestuur 
probeert met een bepaalde regelmaat ledenbijeenkomsten in de avonduren te laten 
plaatsvinden.

Mevrouw Nel van Ziel meldt dat zij het lustrumfeest als super leuk heeft ervaren.

Wethouder Wim van der Leij heeft een aantal zaken te melden.

Herindeling met Vianen en Zederik. De provincie Utrecht heeft het herindelingsvoorstel 
gecreëerd. De zienswijzen (onder andere de provinciekeuze) van ondernemers zijn welkom. 

Bij de provincie Utrecht is met ondersteuning van een aantal Leerdamse ondernemers 
subsidie aangevraagd voor het onderzoek ‘De toekomstmogelijkheid van industrieterrein 
Nieuwe Schaik’. Het industrieterrein wordt onder de loep genomen, onder andere worden de 
uitbreidingmogelijkheden verkend. 

Snel internet.
De gemeente is in contact met Vianen en Zederik over het  landelijk gebied-verkenning met 
betrekking tot sneller internet.
De heer Rens Krijgsman vraagt of er specifiek over glasvezel wordt gesproken. Wat is de 
stand van zaken met betrekking tot glasvezel? De wethouder meldt dat 20 tot 30 %  van de 
potentieel aangesloten adressen belangstelling  moet hebben. 
Bij het onderwerp ‘sneller internet’ wordt ook zeker het industrieterrein betrokken.
De planning is: in 2017 de voorbereiding en de uitvoering in 2018.

Natura 2000 is nog steeds actueel. Ook voor industrieterreinen 
Dezelfde restricties van destijds gelden nog. Bij de buurt Broekgraaf wordt de gemeente met 
dit onderwerp geconfronteerd met de zogenaamde stikstof-regeling. 

De wethouder vraagt aandacht voor het onderwerp “werk voor mensen met een afstand op de 
arbeidsmarkt’. De heren Aart Jan ’t Lam (Van Syndion) en Wim van der Leij zijn de 
aangewezen personen voor het verkrijgen van meer informatie. 

6. Sluiting
De voorzitter Guus Boogaard sluit de vergadering en geeft het woord aan Jan Vermeulen van 
de Brandweer.
Jan Vermeulen nodigt de leden uit voor een lunch. Na de lunch zal hij en zijn collega Maartje 
van Toor een presentatie en rondleiding geven.
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