
     Notulen 

 

Jaarvergadering VVE Binnenhof d.d. 10 mei 2017 

 

 

Locatie: 

Aanwezig: 

Restaurant Metropole, Melkpad 3 te Gorinchem 

4 parkeerders + 11 volmachten welke in totaal 15 van de 55 

stemmen vertegenwoordigen 

 

Er zijn onvoldoende stemmen om rechtvaardige en 

gekwalificeerde besluiten te nemen. Door de aanwezigen 

wordt het besluit genomen om de vergadering alsnog door te 

laten gaan. Leden van de vereniging kunnen hiertoe beroep 

aantekenen zoals vermeld in de splitsingsacte. Bij geen 

verdere reactie gelden de besluiten zoals genomen in dit 

verslag. 

Wel is de opmerking geplaatst dat de parkeerders altijd 

contact met het bestuur kan opnemen indien men nog 

vragen en/of opmerkingen heeft over het verslag of indien 

men verdere informatie wenst.  

,  

  

1. Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 19.30 

uur.  

Bestuur is teleurgesteld in de belangstelling voor en opkomst van deze 

vergadering. 

2. Mededelingen/ Ingekomen stukken 

Er zijn geen stukken binnengekomen behoudens de stukken vanuit het VBO 

zoals later besproken zal worden in de vergadering. 

 

3. Vaststellen notulen vergadering van 25 april 2016 

De notulen van de ledenvergadering van 25 april 2016 worden ter goedkeuring 

aan de vergadering voorgelegd. De notulen worden zonder opmerkingen 

vastgesteld. 

 

Bespreking van behandelpunten 



Onder punt 7  van het vorige verslag staat de actie nogmaals schuin en 

onderstreept met daarbij de actie 

 Schoonmaken van putten op Binnenhof. Is uitgevoerd 

 Actie bij parkeerplaats 818 (NP) ter voorkoming van illegaal parkeren. Is  

uitgevoerd 

 Ophalen van bestrating bij aansluiting op parkeerdek. Is uitgevoerd 

 Aanpassing verlichting in parkeergarage. Is  uitgevoerd zie verder in 

verslag onder hoofd verlichting 

 Veranderde website (geen prikbord) maar informatievoorziening en 

aanmelden kleine reparaties. Is uitgevoerd 

 Verzoek om onkruid te verwijderen (2 * per jaar) op Binnenhof en 

parkeerplaatsen bij Wilhelmina plein. Staat in planning vanaf 2017 

 Er is een auto in de garage die ruimschoots buiten het eigen parkeervak 

steekt en gevaar is voor verkeersveiligheid . Mogelijk aansprakelijk 

stellen? Komt ter sprake bij aan te passen huishoudelijk reglement 

 Gladheid van parkeerdek en lekkage van water op parkeerdek Komt ter 

sprake bij onderhoud parkeerdekt 

  

4. Bespreking jaarrekening 2016 VBO en begroting 2017 

Jaarrekening 2016 

Het bestuur 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 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. 

 

De jaarrekening 2016 wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

 

Begroting VBO 2017 

Bestuur 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  meerjaren onderhoudsplan.  

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

de  parkeergarage op basis van de huidige regelgeving. De voorziening voor 



dit is opgenomen in de meerjarenbegroting van 2022 maar wordt mogelijk 

vervroegd. Zie verder punt 6 in dit verslag  

- De rechtsbijstand verzekering is opgezegd en dus niet opgenomen in de 

begroting. Deze verzekering is een vrijwillige verzekering en tot nu toe heeft bij 

gebruik making van deze verzekering niets opgeleverd 

 

 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 in het VBO 

De heren J van Stokkum, J.A. de Kuiper en  A. Eijkelenboom zijn bereid 

wederom plaats te nemen in het bestuur van VVE Binnenhof. De vergadering 

gaat hiermee akkoord. 

De heer van Stokkum vraagt namens het bestuur een mandaat om namens de 

VVE Binnenhof plaats te mogen nemen in de vergadering van het VBO Courtine 

Den Haan. De vergadering gaat hiermee akkoord en de heer J.A. de Kuiper 

wordt aangewezen als reserve. 

 

6. Bespreking hoofdpunten uit VBO bestuursvergaderingen. 

- Verlichting parkeergarage. 

De totale verlichtingsituatie zal worden bekeken en voorstel vanuit de technische 

commissie zal vermoedelijk op de eerste VBO vergadering worden ingebracht 

(LED verlichting, aanpassing bewegingssensors etc). Wel is zo veel mogelijk al 

aangepast en verminderd waar mogelijk en de veiligheid niet in het geding is.  

- Schoonmaken parkeergarage en olievlekken. 

In mei zal een schouw plaatsvinden om e.e.a. te inventariseren, mogelijk in juni 

wordt de parkeerfundatie weer schoongemaakt. 

- 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 reglement wordt kort besproken. De opmerkingen van het bestuur zullen 

worden meegenomen in de VBO vergadering en 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 dat  - scenario 1 (verdelen over alle parkeerplaatsen), de meest 

eerlijke wordt geacht.    

 

7. Vaststellen behandelpunten voor volgende VBO bestuursvergadering 

vanuit het VVE Binnenhof 

 Aanpassing huishoudelijk reglement . 

 Onderhoud parkeerdak - Promenade  

 Plaatsing hoge biggenrug bij toegang langs Wolpherenhofje levert 

struikelgevaar op 

 

8. Rondvraag 

Er wordt vanuit de vergadering verzocht om auto’s niet bij de groene 

toegangspoort te parkeren voor langere tijd (alleen voor lossen). Zeker geen 

werkbussen voor aannemers. Dit blijft een noodtoegang. 

 

Ook wordt er verzocht nadat nu eindelijkalle ver en nieuwbouwen klaar zijn in de 

Verlengde Torenstraat de straat vrij te houden van auto’s en de parkeerpaaltjes 

alleen te laten verwijderen in overleg met de gemeente.   

 

Alle stukken zullen in de toekomst alleen maar digitaal worden opgeslagen en 

verspreid en zijn tevens in te zien tesamen met alle overige informatie en 

mededelingen op de website van het VBO – www.vbocourtinedenhaan.nl  

 

9. Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 21.00 uur de vergadering 

 

Bereikbaarheid Bestuur 

http://www.vbocourtinedenhaan.nl/


 

Jaap.van Stokkum e-mail- jaap.vanstokkum@casema.nl  tel 0612296896 

Hans de Kuiper e-mail-hansdekuiper@ziggo.nl  tel 0653446038 

mailto:jaap.vanstokkum@casema.nl
mailto:e-mail-hansdekuiper@ziggo.nl

