
 
 
 

Vergadering   : Jaarvergadering VVE Autostalling Rondeel 

      en VVE Autostalling Binnenhof 
Datum vergadering  : 15 mei 2018 

Locatie   : Restaurant Metropole, Melkpad 3 te Gorinchem 
aanwezig :  VvE Autostalling Rondeel 3 stemgerechtigde parkeerders + 4 volmachten welke 
                                totaal 7 van de 24 stemmen  vertegenwoordigen. 
     VvE Autostalling Binnenhof 5 stemgerechtigde parkeerders + 9 volmachten welke 
                                totaal 14 van de 55 stemmen vertegenwoordigen. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

1. Opening van de vergadering.  

Jaap van Stokkum opent mede namens Rondeel de vergadering om 19.30 uur en heet de 

aanwezigen welkom. Er zijn voor beide VvE’s onvoldoende stemgerechtigden, waardoor de 

vergadering formeel niet rechtsgeldig is. Omdat naar verwachting ook bij een nieuw te 

organiseren vergadering niet meer stemgerechtigden aanwezig zullen zijn, wordt voorgesteld 

de vergadering toch plaats te laten vinden. Een ieder die zich daar niet in dit besluit kan 

vinden en het niet eens is met de genomen beslissingen is gerechtigd om daar bezwaar tegen 

aan te tekenen, waarna alsnog een nieuwe vergadering zal worden gehouden. Mochten er geen 

bezwaren worden ingebracht na ontvangst van dit verslag, dan zal deze vergadering alsnog als 

rechtsgeldig worden beschouwd. 

 

2. Mededelingen / ingekomen stukken.  

Er zijn geen ingekomen stukken. Er wordt onder de aandacht gebracht dat de stukken ten 

behoeve van de vergadering terug te vinden zijn op www.vbocourtinedenhaan.nl . Gezien de 

geringe opkomst  bij de voorgaande vergaderingen van beide VvE’s is ervoor gekozen om 

deze te combineren. 

 

3. Vaststellen notulen vergadering van 10 mei 2017 (VvE Autostalling Binnenhof) en 

    16 maart 2017 (VvE Autostalling Rondeel).  

 

Notulen VvE Autostalling Binnenhof. Naar aanleiding van het verslag worden een aantal 

vragen gesteld, deze worden onder punt 6 en 7 van dit verslag behandeld. De notulen van 

VvE Binnenhof worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

 

http://www.vbocourtinedenhaan.nl/


 

 

 

Notulen VvE Autostalling Rondeel. Naar aanleiding van het verslag wordt een vraag gesteld, 

deze wordt onder punt 7 van dit verslag behandeld. De notulen van VvE Rondeel worden 

ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Bespreking jaarrekening 2017 VBO en begroting VBO 2018.  

 

Jaarrekening 2017 

 

In de staat van Baten en Lasten valt op dat de post Service/onderhoud toegangstechniek  fors 

is toegenomen ten opzichte van 2016. Oorzaak is de inkoop van reserveonderdelen ten 

behoeve van de speedgate en het aanbrengen van een nieuwe lus in het wegdek. 

 

Ook is sprake van hoge invorderingskosten. Dit betreft incassokosten, waarbij wordt 

aangegeven dat het lastig is om in te schatten wanneer het maken van juridische kosten beter 

opgeschort kan worden omdat dit soms niet opweegt tegen de verwachte (geringe) opbrengst. 

 

De post Elektraverbruik is omlaag gegaan naar aanleiding van opmerkingen van de 

kascontrolecommissie. Deze hebben geleid tot een teruggave energiebelasting over 2015 en 

2016 van ca. 2.500 euro. 

 

Begroting 2018  

 

De conceptbegroting wordt toegelicht.   

 

In meerjaren onderhoudsplanning is 26.000 euro gereserveerd voor het vervangen van de 

verlichting door led-verlichting in 2018. De vergadering wordt gevraagd om akkoord te gaan 

met deze reservering voor aanschaf. Er zijn nog geen offertes voorhanden, maar indien 

offertes binnen deze reservering vallen, wil het vbo tot aanschaf over kunnen gaan. 

De vergadering gaat ij principe akkoord mits er minimaal 2 offertes worden aangevraagd en 

vergeleken.  

 

Tevens wordt de vergadering gevraagd om in te stemmen met de levering van electriciteit die 

als overcapaciteit van de zonnepanelen van VvE Arsenaal aan het complex kan worden 

geleverd aan VBO Courtine den Haan. Vergadering gaat akkoord mits hieraan een gedegen 

berekening en vastgestelde voorwaarden met het VBO worden afgesloten. 

 

Ook wordt gevraagd om akkoord te gaan met het reserveren van geld ten behoeve van het 

vervangen van het promenadedek boven de parkeergarage. Rondeel geeft aan dat de bewoners 

van de appartementen m.i.v. 2019 al een reservering hiervoor gaan maken. Echter voor 

parkeerders van Binnenhof ligt deze situatie anders omdat zij rechtstreeks aan het VBO 

betalen. Zie punt 6  

 

De vergadering stemt in met de bovenstaande begrotingsvoorstellen en keurt de jaarrekening 

2017 goed. 

 

 

 



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

Het bestuur van VvE Autostalling Rondeel, 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.  

 

Het bestuur van VvE Autostalling Binnenhof, bestaand uit de heren Van Stokkum, De Kuiper 

en Eijkelenboom, en de afvaardiging van het bestuur naar het VBO, door de heer Van 

Stokkum, wordt door de vergadering herbenoemd. 

 
6. Bespreking hoofdpunten uit VBO bestuursvergaderingen. 

- Verlichting parkeergarage. Zoals bij de bespreking van de begroting is aangegeven er 

  geld gereserveerd voor vervanging van de verlichting in de parkeergarage. Daarbij is 

  het de bedoeling dat de verlichting zodanig wordt geschakeld dat men niet in het donker 

  hoeft te lopen/rijden.  

- Energielevering zonnepanelen. Dit punt is bij het behandelen van de begroting reeds 

   toegelicht. 

- Wateroverlast en dilatatievoegen. De dilatatievoegen zijn hersteld, daarmee is een deel van 

   het probleem met betrekking tot de wateroverlast opgelost. De wateroverlast wordt echter 

   veroorzaakt doordat aan de zijde van de dijk hemelwater van het gehele complex wordt 

   geloosd. Daartoe was een greppel voorzien, maar deze is nooit gerealiseerd. Er is een 

   oplossing voorhanden om dit probleem op te lossen, maar er is nog geen overeenstemming 

   over wie de kosten daarvoor moet dragen. E.e.a. gaat in het VBO besproken worden. 

- Onderhoud Parkeerdek Promenade (dak parkeergarage). Er wordt met de gemeente 

   Gorinchem overlegd over de kosten, maar er zit geen schot in het overleg.  

 De vergadering geeft aan dat het de voorkeur heeft om de te maken kosten ten aanzien van 

  het vervangen van het promenadedek te verdelen over alle 261 parkeerders, conform de 

   splitsingsakte. De geschatte levensduur van de dakbedekking op het promenadedek bedraagt 

   25 jaar, vervanging zal naar schatting voor 120.000 euro kosten. Uitgangspunt van  

   VvE Autostalling Binnenhof is dat er dit jaar een beslissing genomen wordt ten aanzien van 

 de vervanging van het dek en voor alle parkeerder het geld gereserveerd gaat worden 

binnen het VBO aangezien deze Vereniging geen andere mogelijkheid heeft om te 

reserveren. Voorstel is dan ook om de kosten in het MOP plan op te nemen.  

 

 

7. Vaststellen behandelpunten voor de volgende bestuursvergadering van het VBO 

    vanuit de VvE Autostalling Rondeel en VvE Autostalling Binnenhof. 

    Naast de onder punt 6 genoemde punten worden de volgende onderwerpen toegevoegd: 

-  De aanpak van olievlekken in de parkeergarage wordt opgepakt. 

-  Er steekt nog steeds een auto substantieel uit het parkeervak. Dit komt de veiligheid in de 

   parkeergarage niet ten goede omdat er geen goed zicht is op de rijbaan, zowel voor verkeer 

   dat de garage in en uitrijdt, als de parkeerders naast deze auto. Er zijn al diverse keren bijna  

    ongelukken geweest . VBO wordt gevraagd hier maatregelen voor te nemen. 

- Belijning parkeergarage. Verzocht wordt om het vernieuwen van de belijning naar voren te 

   halen in afwijking van de meerjaren onderhoudsplanning. 

 

 

 

 

 

 



- Electrisch rijden. Het verzoek is om daar in het VBO over na te denken en te treffen 

   voorzieningen daartoe in de meerjaren onderhoudsplanning op te nemen. 

- De poort tussen de parkeergarage en de Verlengde Torenstraat staat regelmatig open. Het 

   verzoek is om de deur te sluiten en niet langdurig open te laten staan. Er zal een pictogram 

   op de deur worden gemonteerd.  

 

8. Rondvraag 

Er is 1 vraag: 

- Kan in het kader van de nieuwe privacywetgeving de e-mailberichtgeving naar de  

   VvE-leden via de BCC verzonden worden, zodat de e-mailadressen van de leden niet voor 

   iedereen zichtbaar zijn?  

  

9. Sluiting van de vergadering 

Rond 20.40 uur wordt de vergadering afgesloten, waarbij alle aanwezigen bedankt worden 

voor hun inbreng en getoonde interesse. 


