
Besluit 7 februari 2022. 
Plaats De Schutse 
Tijd 9.30-12.00 uur 

 
Afwezig; Barend met bericht. 
 
 
 

1. De besluitenlijst  
Vergadering verslag; 17/2/22 

 DB; 25/1/22 
Besluit;  goedgekeurd, DB TKN 
 
     2. Takenpakket bestuursleden, voortgang sociaal domein.  
Behandeling; afspraak de 16/2/22 I.K.J maken een aanzet activiteitenplan in het kader 

Leefbaarheid met een begroting. 
Besluit; er wordt een activiteitenplan sociaal domein gemaakt 

 
3. De werkgroepen voortgang PVA. 

 Voorstel aparte map in de Dropbox voor de werkgroepen en financiën. 
 

De verslagen van een werkgroep bijeenkomst door bestuursleden, worden gestuurd naar K.V en 
secretariaat. Definitieve verslagen worden opgeslagen in de Dropbox. 
Definitieve verslagen worden ook op de Dorpsraad web gezet. 

 

 Terugkoppeling werk-en projectgroepen. Maarten en John lichten de 
voorgang toe van de werkgroepen. Ton en Irene van de 
projectgroepen. Donderdag 10/2 overleg met projectleider; R de 
Winter. 

 
 

Behandeling;  
– De voorkeur van de werkgroep is om het voortaan weer fysieke bijeenkomsten te organiseren. 
Deelnemers van buiten BH willen digitale voortzetting. De mogelijkheid om hybride bijeenkomsten te 

houden wordt onderzocht; John en Maarten, Barend 
– Naast de lopende zaken is er een verzoek van H. van Hoek over realisatie van 
boomgaarden, zie mail. Maarten neemt contact op met de heer. Suggestie; dit 
mee te nemen naar de Geluksmomenten. Slimme integratie Natuur en 
Woningbouw; Maarten en John 
Besluit;   
– Er vindt een evaluatie plaats met M. den Hartog en JH den Hamer.  
 



– Vanuit de projectgroep Stedenbouwkundig en beeldkwaliteit wordt een reactie gevraagd op het 
rapport Analyse en Synthese van B&B. Kees en Irene 
 
 Financiën. 
Afsluiting 2021 begroting 1-1-2022. 

 Voorstel; financiën Werkgroepen PVA.  

 Projectaanvraag tbv storting 23.000 euro voor begeleiding v/d 
werkgroepen is aangevraagd door K.V. 

 Begroting leefbaarheid, minimaal begroot. 

 Kascommissie is bezig met controle. 

 E – erkenning moet aangevraagd; Kees/Kitty. 
Behandeling; Ton kijken naar de begrotingsposten. 
Besluit; zie verslag van Ton, toegevoegd/bijlage. 
 
 
    5. ……Jaarverslag 2021………….. 
Behandeling; verdeling van de inhoud; ieder bestuurs lid neemt een stuk voor zijn of 

haar rekening. Dit wordt een coproductie. 

Besluit; Kitty doet voorzet jaarverslag 2021 
 
 

4. Reactie in Stuurgroep of rechtstreeks Gemeenteraad 
Behandeling; niet behandeld 
Besluit;  
 
 
  7. Statuten; voorstel K. V. 
Behandeling; 
Besluit; hier wordt een extra bijeenkomst voor geregeld; 14/2/22  13-15 uur in 
de Schutse. 
 
 
 8. Heioverleg plannen 
Behandeling; Kitty doet voorstel 
Besluit; In maart/April 
 
 
 9. Mededeling; Kees loopt als afgevaardigde mee met Staatsbosbeheer 
en Robbert Lievense op 11 februari. 
 
Rondvraag;  
 



Acties; 
1. Aanvullen bestuur dorpsraad; werven van kandidaat bestuursleden. 
2. Mail verkeer pumptrack; Maarten en Irene gaan een rondje maken met 

Lennart Verkaart om te kijken naar een geschikte locatie. 
3. John geeft aan ook berichten te krijgen over de pumptrack. 
4. Aandacht Empowercare, dit heeft te maken met sociaal domein, wordt 

meegenomen. 
 
 
 
 


