
Plaats De Schutse 
Datum 14/3/22 
Tijd 9.30-12.00 uur 

 
 
1.De besluitenlijst  
Verslag; 17/2/22; goedgekeurd 

 Verslag; DB; 2/3/22, punten belangrijk; 
Behandeling;  
a. e-erkenning aanvraag; wordt aangevraagd 
b. KVK   is geregeld 
c. OBU  wordt geregeld door Ton en Kitty 
d. beschikbaarheid bestuursleden  ; Irene geeft aan voor penningmeester te 
willen gaan. Goedkeuring bestuur. Inwerkperiode door Ton. 
e. Dropbox; moeizaam om mee te werken, hulp zoeken. 
Besluit; normaliter worden DB toegelicht door Kees. Volgende vergadering 4/4 
meer aandacht hiervoor. 
 
 2.Terugkoppeling; zaak “het gat van ….”  

 Toelichting Kees; opzet 23/3/22 

 Behandeling; afwachten uitkomst de vergadering; 23/3/22 

 Besluit; Verloop van de  vergadering 23/3/22 
 
 

 
3. De werkgroepen voortgang PVA. 

 Terugkoppeling door de voorzitters 

 Financiën; o. a Dorpshuis contract wordt apart verwerkt. 

 Werkgroepen; voortgang; 
Terugkoppeling; de zaken lopen op zich redelijk. Van de meeste 
werkgroepen zijn nu 2 bijeenkomsten gehouden. Inhoudelijk is er nog 
weinig te melden omdat de sessies veelal bestaan uit het verstrekken 
van info door de bureaus welke betrokken waren bij de dorpsvisie. De 
uitzondering hierop is de werkgroep geluksmomenten die mogelijk na 
een volgende sessie haar definitieve advies oplevert. De samenwerking 
met de externe bureaus en de gemeente is goed en de communicatie 
loopt op zich voorspoedig. Er zijn wel een aantal zaken die aandacht 
vragen zoals de gevraagde e-mailadressen i.v.m. directe communicatie 
tussen werk- en projectgroepen door de heer van Rossum en de 
bijzondere bijeenkomst die is aangevraagd door de verbinding. 



 
Behandeling; voortgang voorzitters 
Besluit; 4/4/22 verder verslag 
 
     4. ……Jaarverslag 2021…………. 
Behandeling; verdeling van de inhoud; ieder bestuur lid neemt een stuk voor zijn of haar 

rekening. Dit wordt een coproductie.  
toegezonden bij vergaderstukken;  
 

Besluit; wanneer inleveren?  
 
 
 
 5.  Voorstel PVA, voortgang sociaal domein.  
Behandeling; toelichten Irene en Kitty; Jacqueline haar voorstel bespreken. 
De portefeuille houders komen met concreet voorstel. Allereerst de 
inloopochtend door Jacqueline georganiseerd.  Wat gaat het kosten en hoe 
wordt er P.R. aangegeven. 
 
Besluit; inloopochtend met lunch; eenmaal regelen; actie; Jacqueline 
Heleen Vis; beleidsmedewerker gemeente SD Dorps -en stadsraden. 
Heleen is beleidsmedewerker. 
Corina is ondersteunend medewerker. 
Platform/onderzoek Toerisme; de dorpsraad ziet zich graag betrokken bij de 
uitvoering van zaken. BV infopaal in Haamstede en Burgh! Wij zijn de grootste 
kern met veel toerisme graag aandacht hiervoor. 
Apotheekhoudende huisartsen; er gaan wisselende berichten, Ankie Smit heeft 
hier contact over met de ziektekostenverzekeraar 
UBO registratie; wordt geregeld; 
E-erkenning voor subsidie aanvragen; wordt geregeld. 
Statuten wijziging; Kees doe voorstel. Gaat naar AB daarna naar de Notaris. 
Heleen heeft de vragen van het bestuur beantwoord. 
Heleen wordt gevraagd of de dorpsraad mee kan liften of gebruik kan maken 
van het uitzetten van een enquête. Zij zal dit navragen  
 
  6. Statuten; voorstel K. V. 
Behandeling; terugkoppeling Kees 
Besluit; zie bovenstaande  
 
 7. Heioverleg plannen 
Behandeling; Kitty/ Irene  doen datum  voorstel 



Besluit; April/ agenda opstellen 
 
 

8. Mededeling; Kees loopt als afgevaardigde mee met Staatsbosbeheer 
en Robbert Lievense op 11 februari.  

 Terugkoppeling Kees. 

 Evaluatie terugkoppeling De Schutse; Kitty 
 
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.; Maarten doet 
verslag, ligt verder bij de gemeente. Vervolg?? 

3. John geeft aan ook berichten te krijgen over het aangepaste fietspad. 
4. Aandacht Empowercare, dit heeft te maken met sociaal domein, wordt 

meegenomen. Is er nog contact geweest door Maarten met Janny de 
Jong? 

5. BOOMGAARDEN mail; voortgang? 
6. Mail regioscholen ter info? 
7. Kas commissie > verslag van Ton, behandeling in openbare vergadering 

en overzicht financiën 2021/2022. Ton past overzicht aan, stuurt dit 
wederom toe. 

8.  
 
 
Rondvraag;  
 
 
 


