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Concept Notulen van de ledenvergadering op 15 april 2015 in de Buorskip
Aanwezig: bestuursleden Mannie Oostra, Hilde Metsaars, Tom vd Meulen (voorzitter), Jan de Beer,
alsmede 55 leden/belangstellenden.

Notulist:

Jan de Beer

1 Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
2 Vaststelling van de agenda
Er worden geen wijzigingen in de agenda aangebracht.
3 Verslag Jaarvergadering 8 april 2014 (ter inzage bij aanvang van de vergadering).
Het jaarverslag wordt goedgekeurd met de volgende aantekening:
a Bij punt 6.3 “de Paedwizer laat de aandacht wat gaan.. modern dorp”. De voorzitter
van de Paedwizer geeft aan dat men van mening is dat dit te kort door de bocht is
weergegeven. De feiten zijn dat de gemeente in de nota Vito2 (30-09-2013) aangeeft
dat de Brede School gefaseerd ingevoerd zou worden. De Paedwizer had ongeveer 4
jaar meer tijd heeft ivm afschrijving. Daar is door de Paedwizer op gereageerd. Men
wilde samen met de Trime optrekken en dus niet die 4 jaar wachten.
4 Jaarverslag van de secretaris (ter inzage bij aanvang van de vergadering)
De secretaris geeft een samenvatting van de aktiviteiten van het bestuur in 2013 en laat weten dat
het ledenbestand momenteel op 525 leden staat.
a we hebben het afgelopen jaar wat tegenslag gehad binnen het bestuur doordat 2 leden
helaas hun bezigheden voor PB moesten opschorten. Gelukkig heeft Hilde Metsaers
kans gezien hier nu toch weer ruimte voor te maken. Daarnaast staan gelukkig nu
enkele nieuwe bestuursleden te trappelen om aan te treden en daarmee het bestuur
drastisch te versterken
b Over het door PB beheerde Dorpsbudget geeft ze aan dat er 3 aanvragen zijn geweest,
waarvan 2 moesten worden afgewezen ivm dubbele aanvraag (ook bij de gemeente).
De derde is gehonoreerd met een toezegging van maximaal €200. We zouden graag
meer aanvragen verwerken.
c Als voorbeeld van inbreng vanuit de leden haalt ze aan een van de inwoners, de heer
Brand, heeft voorgesteld stappen te ondernemen voor het opzetten/inrichten van een
Aula, gezien de gevorderde leeftijd van veel inwoners. Hierop komt uit de zaal de
reactie dat inmiddels de kerk in gesprek is met de van Teyens Fundatie over
aanpassingen aan het kerkgebouw om een aula te kunnen realiseren. Dit wordt door
een van de regenten van de van Teyens Fundatie bevestigd.
5

Financiën (stukken ter inzage bij aanvang van de vergadering)
a Financieel Jaarverslag
De penningmeester geeft aan dat het saldo afgelopen jaar positief is uitgevallen, in tegenstelling
tot de, in de begroting opgenomen, verwachting van een fors negatief saldo.
Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat het Dorpstreffen (op verzoek van PB georganiseerd
door BNG) in 2014 nog niet in de boeken is verwerkt. Wel moet hierbij worden opgemerkt dat het
Dorpstreffen mogelijk op een andere wijze zal worden gefinancierd, hetgeen onze financiële positie
alleen maar zal versterken.
De kaskommissie, bestaande uit Frouke Franssen en mevrouw Sevinga, geeft aan dat zij geen
onregelmatigheden heeft gevonden in de boekhouding en stelt voor de penningmeester décharge
te verlenen. Hiermee wordt ingestemd door de aanwezigen.
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b Begroting 2015
Ondanks het positieve saldo is de begroting voor 2015 weer behoudend opgesteld met een
negatief saldo als resultaat. We hopen dat in de loop van het jaar meer duidelijkheid komt over de
wijze van financieren van het Dorpstreffen, zodat de begroting van 2016 op een duidelijker basis
kan worden gebouwd.
De begroting wordt ongewijzigd goedgekeurd.
c Benoeming kascommissie
Mevrouw Sevinga schuift door naar het voorzitterschap van de kascommissie.
De heer Andries Pebesma zal deelnemen als aktief lid van de kaskommissie.
Reserve-kandidaat: hiervoor stelt zich tijdens de vergadering helaas niemand beschikbaar.
6 Ontwikkelingen in Beetsterzwaag-Olterterp
Tom geeft een korte uitleg met welke onderwerpen PB zich het afgelopen jaar heeft bezig
gehouden:
a de verpaupering van het Mooiland-terrein; gelukkig zit daar nu schot is, het lijkt er op
dat binnen 4 maanden iets zal worden gedaan met de leegstaande appartementen.
b de driehoek Commissieweg-Gerdyksterwei
c de ver”grassing” van het dorp, door het vervangen van rozeperken en andere
beplanting door gras, dit alles in kader van bezuinigingen.
7 Werkagenda
Tom geeft een uitleg van de Werkagenda als opvolger/voortzetting van de Dorpsvisie.
De drie pijlers van de Dorpsvisie wil PB handhaven in de Werkagenda.
8

Bestuursmutaties
a Afgetreden en niet herkiesbaar is: Jan de Beer
b Toetredend en gekozen zijn: Yvonne Halman, als voorzitter, Sandra Arkesteijn voor PR
en ledenwerving.
c Buiten het bestuur om zijn Rinske Sieswerda en Thomas Jongsma toegetreden als
ondersteunend lid.
De nieuwe voorzitter bedankt Jan voor zijn inzet, die overigens nog niet geheel voorbij is, want hij
blijft voorlopig het penningmeesterschap vervullen.
9 Rondvraag
Er zijn geen vragen
10 Pauze
11 Discussie met wethouder Piet van Dijk over de Brede school: wanneer, waar en met wie.
Wethouder van Dijk legt uit dat de gemeente in het verleden Vito2 (= Vitaal Opsterland 2) heeft vastgesteld.
Dit is een beleidsstuk waarin o.a. voor Beetsterzwaag, de ontwikkelingsrichting van
basisvoorzieningen/accommodaties is aangegeven.
Wat betreft: “Wie, wanneer, waar?”
“Waar” is nog niet bekend. Er is locatiestudie nodig, deze volgt als bekend is wat men wil.
Opmerking: school Lyndensteyn is gebonden aan haar locatie door de samenwerking met Revalidatie
Friesland.
Wethouder van Dijk benoemd dat naast de kosten van realisatie van de Brede School men zich moet
realiseren dat het in stand houden van de scholen jaarlijks kosten met zich mee brengt.
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Gefaseerd bouwen of ineens? De Trime is in 2016 afgeschreven.
De Paedwizer in 2020. Voorkeur van de gemeente: in een keer bouwen, dus… 2020 is het perspectief voor
de BS.
Wat betreft de kosten, dit jaar zal de gemeente het Integraal Huisvestings Plan (= IHP) actualiseren, zodat er
zicht komt op de kosten van de scholen (in heel Opsterland).
Wat is belangrijk als we naar de locatie kijken?
De Hoofdstraat is altijd een barrière gelet op de veiligheid. Aan de noordzijde wonen meer kinderen dan aan
de zuidkant. Dan is de Paedwizer logisch. Bij een alternatief mogelijk planologische probleem maar …
gemeente is bereid naar alternatieven te kijken.
Vanuit de zaal komen suggesties om ook andere organisaties te laten participeren, bijvoorbeeld het
Klaverblad, de voetbalclub, de muziekschool en de kerk. Dus een MFA, multifunctioneel activiteitencentrum
creëren. De planvorming moet dan wel zeer spoedig starten.
Op de kaart van het dorp die PB heeft opgehangen zijn locaties ingetekend (door deze en gene).
a) de Trime
b) bij voormalig Asset Control (hoek )
c) volkstuinencomplex (bij school Lyndensteyn)
d) in het bos achter de nieuwe appartementen (bij de Gealeane)
e) locatie de Paedwizer en Timpaan
f) bij de voetbalvelden
g) Rome (voormalige nieuwbouwlocatie naast Gerdyksterwei)
De voorzitter vraagt een reactie van de wethouder.
Een multifunctioneel centrum is een kans. Veel deelnemers is financieel gunstig.
Meest logisch is de huidige locatie (Paedwizer), de Trime is optie, maar ook Dorpsplein als kerk wordt
afgebroken.
Hoe verder. PB wil brug slaan tussen burgers en gemeente en gaat haar bevindingen meenemen in
gesprekken met de gemeente en de schoolbesturen, ter ondersteuning in het proces. Voorts blijft PB de
ontwikkelingen volgen.
De voorzitter ziet als resultaat van de avond dat er meerdere locaties zijn voor de Brede School, dat er
meerdere organisaties mee kunnen doen, wat financieel aantrekkelijk kan zijn maar minder voor de snelheid
van het proces. 2020 is volgens de wethouder het perspectief
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