
 
 
 

Vergadering   : Jaarvergadering VVE Autostalling Rondeel 
Datum vergadering  : 16 maart 2017 

Locatie   : Restaurant Metropole, Melkpad 3 te Gorinchem 
aanwezig :  8 stemgerechtigde parkeerders + 6 volmachten  welke  in totaal 14  
                                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 30 maart 2016.  

Naar aanleiding van de notulen worden enkele vragen gesteld: 

- Camera's. Inmiddels zijn de extra camera's ter plaatse van de speedgate geplaatst. 

- Wateroverlast in de parkeergarage. Er is o.a. een onderzoek gedaan door de Gemeente en de  

   uitkomst van dit onderzoek wordt afgewacht. 

- De gemelde vacature voor de technische commissie van het VBO is nog niet ingevuld. 

  Belangstellenden zijn welkom zich te melden. 

- Lekkages van olie in de parkeergarage. Er zal opnieuw een schouw gehouden worden van de 

  ontstane vervuilingen, tegen de overtreders zal actie worden ondernomen. 

- Paaltjes op het Binnenhof. Er zijn op het binnenterrein een aantal paaltjes geplaatst, 

  waarvan 1 zodanig dat het lastig is om in te parkeren. Hans de Kuiper meldt dat hij e.e.a. zal 

  bekijken en indien nodig de betreffende paal iets zal verzetten. 

 

De notulen van de vergadering van 30 maart 2016 worden met toevoeging van de gemaakte 

opmerkingen vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Bespreking jaarrekening 2016 VBO en begroting 2017.  

 

Jaarrekening 2016 

Hans de Kuiper geeft een korte toelichting op de stukken van de jaarrekening 2016 van het 

VBO: 

 

- de overschrijding van de post "dagelijks klein onderhoud wordt" veroorzaakt door het 

   plaatsen van de bovengenoemde camera's, het ophogen van de bestrating en het 

   schoonmaken van de kolken (putjes op het binnenterrein) 

- De overschrijding van de post "overige verenigingskosten" wordt veroorzaakt door, onder 

   andere, de overgang van de oude naar een nieuwe website en het geven van een attentie aan  

   de sneeuwruim- en onderhoudsploeg. 

 

Naar aanleiding van dit laatste punt wordt gevraagd of de gladheidbestrijding een taak is van 

het VBO. Hans de Kuiper geeft aan dat elke VvE in het complex verantwoordelijk is voor het 

strooien van promenade van de Zwaanswal. Het zout hiervoor wordt weliswaar van de VBO 

voorraad gebruikt maar is echter niet formeel geregeld.  

Gevraagd wordt om in het VBO vast te leggen wat de taak van het VBO is inzake de 

gladheidbestrijding en welke taken door de verschillende VvE's moeten worden ingevuld. 

De vraag wordt meegnomen naar het VBO. 

 

De jaarrekening 2016 wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

 

Begroting VBO 2017 

Hans de Kuiper geeft een korte toelichting: 

- Aan de post schoonmaakkosten zullen de kosten van de jaarlijkse schoonmaak van de vloer  

   parkeergarage worden toegevoegd. 

- Het huidige vermogen van het VBO loopt vooruit op de begrote uitgaven van het 

  meerjarenplan. Het komende jaar wordt gekeken naar het aanpakken van de verlichting in de 

  parkeergarage op basis van de huidige regelgeving, in 2018 zal een voorstel worden gedaan 

  voor het aanbrengen van nieuwe verlichtiong in de parkeergarage. Bij de schouw die zal 

  plaatsvinden wordt ook de huidige staat van de verlichting bekeken en waar dat noodzakelijk 

  is hersteld. 

- Komend jaar zullen de servicekosten ten behoeve van de parkeergarage niet worden 

  verhoogd. 

 

Ter informatie wordt tevens gemeld dat de VvE Arsenaal waarschijnlijk overgaat tot het 

plaatsen van zonnepanelen. Het surplus aan energie dat wordt opgewekt kan mogelijk door 

het VBO worden ingekocht, hetgeen tot lagere energiekosten voor de parkeergarage kan 

leiden. 
  
De (concept)begroting 2017 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 heeft inmiddels zitting genomen in het dagelijks bestuur van het 

VBO.  

 



 
6. Bespreking hoofdpunten uit VBO bestuursvergaderingen. 

- Verlichting parkeergarage. 

   De verlichting ter hoogte van parkeerplaats 616 is uit. Er wordt dringend verzocht om dit te 

   herstellen; alsmede de verlichting ter hoogte van de T-splitsing naar de binnenhof. Tevens 

   wordt opgemerkt dat de fietsenstalling van het Rondeel met een bewegingsschakelaar is 

   uitgerust, de overige fietsenstallingen zijn permanent verlicht. Hans de Kuiper neemt deze 

   punten mee naar het VBO. 

- Schoonmaken parkeergarage en olievlekken. 

   In mei zal een schouw plaatsvinden om e.e.a. te inventariseren. 

- Wateroverlast en dilatatievoegen. 

   De dilatatie is geheel kapot ter hoogte van VvE Redoute. Het VBO heeft besloten om alle 

   dilatatievoegen op te nemen en, waar dat noodzakelijk is, te laten herstellen. 

- Aanpassing huishoudelijk reglement. 

   Het meegezonden huishoudelijk reglement is een concept, commentaar is welkom.  

   Hans de Kuiper licht het reglement toe. Er zijn in de vergadering geen opmerkingen, er 

   wordt besloten akkoord te gaan met het vernieuwde huishoudelijk reglement. 

- Onderhoud parkeerdak - Promenade 

   Er is onderzocht wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van dit dak. In de actes 

   van het VBO, de VvE's van de appartementen en de ondersplitsingen (VvE's) van de 

   parkeergarage staat deze onderhoudsverplichting. Dit is geen juiste manier waarop dit zou 

   moeten zijn geregeld, maar wel een realiteit. De vraag is nu hoe dit praktisch in te vullen. 

   Er zijn in principe 6 scenario's, deze zijn voor de vergadering naar de leden verzonden, met 

   de aanbeveling van het dagelijks bestuur van het VBO voor scenario 4. 

   Tijdens de vergadering wordt een inventarisatie gemaakt van de mening van de aanwezigen, 

   meerdere mogelijkheden mogen gekozen worden. 

   De uitkomst is: 

    - scenario 1 (verdelen over alle parkeerplaatsen). Geen stemmen. 

    - scenario 2 (verdelen over alle overdekte parkeerplaatsen). 5 stemmen. 

    - scenario 3 (verdeeld over de vloeroppervlak per m2 parkeergarage per VvE inclusief 

      fietsenstalling en toegangen). 2 stemmen. 

    - scenario 4 (verdelen over alle appartementseigenaren van de VvE's aan de Zwaanswal). 

       Opgemerkt wordt dat daarbij ook gekeken zou moeten worden naar de 

       appartementsrechten die 2 parkeerplaatsen bezitten. 0 stemmen. 

    - scenario 5 (verdeelsleutel 2/3 en 1/3 voor eigenaren appartementen Zwaanswal, waarbij 

      de eigenaren van de overdekte parkeerplaatsen 2/3 betalen en de niet overdekte 1/3 van de 

      kosten op zich nemen; voorstel is niet geheel uitgewerkt). 3 stemmen. 

    - scenario 6 (verdeelsleutel per VvE, waarbij het aantal m2 per VvE van het dak over het 

      betreffende aantal eigenaren wordt omgeslagen; de VvE met de meeste m2 dak betaalt het 

      meest). 0 stemmen. 

 

Samenvattend: scenario 2 krijgt de meeste stemmen (5), scenario 5 krijgt 3 stemmen. 

  

 7. Vaststellen behandelpunten voor de volgende bestuursvergadering van het VBO 

    vanuit de VvE Autostalling Rondeel. 

- Aanpassing huishoudelijk reglement (zoals besproken onder punt 6). 

- Onderhoud parkeerdak - Promenade (voorkeuren van VvE autostalling Rondeel worden 

   meegenomen) 

 

 



 

8. Rondvraag 

- Er wordt een opmerking gemaakt over het slot op de poort van de binnenhof naar de 

  Torenstraat. Onlangs was het slot kapot en het heeft lang geduurd voordat e.e.a. was 

  gerepareerd. 

- Hoe gaat het dagelijks bestuur van het VBO om met auto's die uit het gemarkeerde 

  parkeervak steken? Hans de Kuiper verwijst naar het huishoudelijk reglement en geeft aan 

  dat te grote auto's zullen in de toekomst worden aangepakt. Daarbij wordt in redelijkheid  

  gekeken naar de 

  ernst van de betreffende overtreding. Dit punt wordt meegnomen naar het VBO. 

 

- Er wordt een opmerking gemaakt over de vervagende belijning van de parkeervakken. Ook 

  dit punt wordt meegnomen naar het VBO. 

 

9. Sluiting van de vergadering 

Rond 20.50 uur sluit Hans de Kuiper de vergadering, waarbij alle aanwezigen bedankt worden 

voor hun positieve inbreng en getoonde interesse. 
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