
 
 
 

Vergadering   : Jaarvergadering VVE Autostalling Rondeel 
Datum vergadering  : 30 maart 2016 

Locatie   : Restaurant Metropole, Melkpad 3 te Gorinchem 
Aanwezig :  10 x stemgerechtigde parkeerders + 6 x volmachten welke totaal 16  
                                van de 24 stemmen  vertegenwoordigen. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

1. Opening van de vergadering.  

Hans de Kuiper opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom. Er zijn 

voldoende stemgerechtigden die door hun aanwezigheid en/of uitgebrachte volmacht de 

vergadering rechtsgeldig maken. Daarmede is sprake van een officiële vergadering. 

 

2. Mededelingen / ingekomen stukken.  

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

3. Vaststellen notulen vergadering van 17 maart 2015.  

De notulen van de vergadering van 17 maart 2015 worden zonder opmerkingen/aanpassingen 

vastgesteld. 

 

4. Bespreking jaarrekening 2015 VBO en begroting 2016.  

Hans de Kuiper geeft een toelichting op de stukken van de jaarrekening 2015 van het VBO 

(Financieel jaaroverzicht 2015): 

 

De meerjaren onderhoudsbegroting wordt gehaald, er is sprake van een sluitende begroting.    

Ten aanzien van de jaarrekening 2015 neemt Hans de Kuiper een aantal opgevoerde kosten 

door (werkelijke kosten ten opzichte van begrootte kosten): 

- de schoonmaakkosten vallen mede n.a.v. schrobbeurt parkeergarage iets hoger uit dan  

  begroot . 

- het elektraverbruik valt mee vanwege genomen energiebesparende maatregelen.  

  In relatie tot dit onderwerp heeft het VBO wel opmerkingen ontvangen over "donkere 

  plekken" in de parkeergarage. Het dagelijks bestuur van het VBO is voornemens om daar,  

  samen met de technische commissie, nog nader naar te gaan kijken. 

  In de vergadering wordt opgemerkt dat ook de toegang van de parkeergarage bij de houten 

  poort aan de Verlengde Torenstraat onverlicht en donker is. Ook wordt opgemerkt dat 

  parkeerplaats 615 donker blijft, ook als er verkeer aan komt rijden. Beide opmerkingen 

  worden meegenomen in de nog te ondernemen schouw van het VBO. 

 



Conceptbegroting VBO 2016 

De conceptbegroting 2016 wordt toegelicht. Er zijn geen opmerkingen en vragen n.a.v. de 

concept begroting. Zodra de begroting 2016 definitief is vastgesteld zal deze naar de VvE - 

leden worden doorgestuurd. 

De huidige bijdragen / servicekosten (€ 12,50 per parkeerplaats per maand ) blijven komend 

jaar gehandhaafd.  

 

Aangezien er weer schade is gereden aan de speedgate zal in het eerstvolgende VBO-

bestuursoverleg besproken worden of een extra camera kan worden opgehangen om de 

verantwoordelijke(n) voor toekomstige schades in beeld te brengen, aangezien men dit niet uit 

eigen beweging doet. De kosten voor een extra camera zullen ten laste van de begroting 2016 

komen, maar de verwachting is dat dit een relatief klein bedrag (4 à 500 euro) zal zijn. Voorts 

zal met de beelden terughoudend worden omgegaan uit privacyoverwegingen. 

 

De jaarrekening 2015 wordt ongewijzigd goedgekeurd. De (concept)begroting 2016 van het 

VBO wordt door de vergadering ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. (Her)benoeming bestuur en afgevaardigde voor het VBO. 

Het bestuur, bestaand uit Rien de Jong, Hans de Kuiper en Evert Scheidema, en de 

afvaardiging van het bestuur naar het VBO, door Hans de Kuiper, wordt door de vergadering 

herbenoemd.  

Hans de Kuiper is gevraagd om, ter opvolging van het afgetreden DB-lid de heer Martheze, 

zitting te nemen in het dagelijks bestuur van van het VBO en heeft daarmee ingestemd.  

 
6. Bespreking hoofdpunten uit VBO bestuursvergaderingen. 

- Parkeerplaatsen in eigendom Ballast Nedam. Ballast Nedam heeft aan het VBO verzocht om 

  de resterende 7 parkeerplaatsen die zij nog in eigendom heeft vrij te maken en vrij te houden. 

  Ballast Nedam gaat de komende tijd in de gaten houden of de betreffende parkeerplaatsen 

  niet meer oneigenlijk gebruikt zullen worden.  

- Restpunten oplevering parkeergarage door Ballast Nedam. VvE Autostalling Rondeel heeft 

  geen restpunten ten aanzien van de oplevering door Ballast Nedam. 

- Verantwoordelijkheid onderhoud parkeerdak. Momenteel wordt uitgezocht wie 

  verantwoordelijk is (privaatrechtelijk). Het meerjaren onderhoudsplan van het VBO  

  voorziet op dit moment niet in onderhoud aan dit dak. Naar verwachting zal in de volgende 

  vergadering van het VBO duidelijkheid komen in de eigendomsverhoudingen en 

  bijbehorende verantwoordelijkheid voor het dak. 

- Ervaringen met het gebruik van de druppels. Eén van de gebruikers geeft aan dat de druppel 

  niet altijd goed werkt, voor de rest zijn er geen klachten. 

- Evaluatie website VBO. De website functioneert als prikbord, het geven van notificaties aan 

  gebruikers en het verzorgen van berichtgeving over de parkeergarage. Van de 

  aanwezigen geven 3 personen aan met enige regelmaat gebruik te maken van de website  

  en/of de notificaties. Geconcludeerd wordt dat een klein gedeelte van de VvE-leden gebruik 

  maakt van deze voorziening. 

- Vacature technische commissie. Men is op zoek naar een medewerker voor de technische 

  commissie die (om o.a. kosten te besparen) zo nu en dan wat onderhoudswerkzaamheden in 

  de parkeergarage wil/kan uitvoeren. Belangstellenden kunnen zich bij Hans de Kuiper  

  aanmelden. 

- Lekkage/wateroverlast bij parkeerplaats 844 zal in 1e instantie vanuit VvE appartementen   

  Rondeel worden uitgezocht wat de exacte oorzaak is en zal ( indien praktisch mogelijk)  

  opdracht voor  herstelwerkzaamheden worden gegeven. 



  Wellicht is er ook sprake van een probleem met betrekking tot de vlakheid van de vloer in de 

  parkeergarage.  

  Na de opname wordt teruggekoppeld aan de betrokkenen die last hebben van 

  de lekkage/wateroverlast. 

- Opname. Bij de nog te verrichten opname zal tevens gekeken worden naar eventuele nieuwe 

   olielekkages. Aangezien de garage net schoongemaakt is wordt vanuit het VBO-bestuur aan 

   de gebruikers gevraagd om ervoor te zorgen dat er geen olie op de vloer van de garage  

   terechtkomt. 

 

7. Vaststellen behandelpunten voor de volgende bestuursvergadering van het VBO 

    vanuit de VvE Autostalling Rondeel. 

- Er staan regelmatig mensen geparkeerd op het gemeenschappelijke/openbare gedeelte in de 

  parkeergarage. Kan hier iets aan gedaan worden? 

- Kan er iets gedaan worden aan het fietsen binnen de parkeergarage? Door sommige 

  gebruikers wordt dit als gevaarlijk ervaren. Kan het VBO kijken of er, bijvoorbeeld op basis 

  van het huishoudelijk reglement, regels en/of beperkingen ten aanzien hiervan kunnen  

  worden opgelegd. Punt wordt meegenomen naar de vergadering.  

- Is het hek aan de andere zijde van de parkeergarage beschikbaar in het geval van 

  calamiteiten? De voorzitters van de Verenigingen van Eigenaren van de parkeergarage 

  beschikken over de sleutels van deze poort. In speciale gevallen kan het deze poort open 

  gezet worden. 

- Het slot van de poort die ter hoogte van de Verlengde Torenstraat toegang tot de 

  parkeergarage geeft gaat niet altijd goed open (cilinder draait door). Kan daar naar gekeken 

  worden? Dit punt wordt meegenomen naar de vergadering. 

- Vervagende belijning in de parkeergarage. Onder andere de oversteekplaatsen zijn niet echt 

  goed zichtbaar meer als gevolg van de vervagende belijning in de parkeergarage. Kan daar 

  naar gekeken worden?  

  Ook werd gevraagd om belijning – niet parkeren – naast P 818 kan worden aangebracht  

  omdat hier ( geen officiële parkeerplaats) regelmatig wordt geparkeerd en eigenaar van  

  P 843 hierdoor niet kan in of uit parkeren en herhaaldelijk tot problemen heeft geleid.  

  Dit punt wordt meegenomen naar de vergadering. 

- Zoals al besproken wordt ook de verlichting in de parkeergarage als bespreekpunt  

  meegenomen ("donkere plekken"). 

 

8. Rondvraag 

Er zijn geen vragen, aangezien de bij de behandeling van punt 7 al de mogelijkheid is gegeven 

en genomen om opmerkingen te plaatsen en vragen te stellen. 

 

9. Sluiting van de vergadering 

Rond 20.15 uur sluit Hans de Kuiper de vergadering, waarbij alle aanwezigen bedankt worden 

voor hun inbreng en getoonde interesse. 
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