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Versie: 0.3 

 
CONCEPT 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) 
Eigenarenvereniging De Borkeld 
16 maart 2019 
 

Aanwezig: 50 stemgerechtigde leden; in totaal 74 personen 

Afwezig met kennisgeving: 31 personen 

Locatie: Restaurant De Poppe, Markelo 

 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 
Aangezien voorzitter Wim Beldman wegens ziekte niet bij deze vergadering aanwezig kan zijn, neemt 

bestuurslid Hanny Ekkelkamp de taak van interim-voorzitter op zich; e.e.a. in overeenstemming met 

hetgeen hierover is bepaald in de statuten. 

Zij opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zij is verheugd over de grote opkomst. De verwachting 

is dat Wim Beldman na de zomervakantieperiode zijn taak als voorzitter weer zal oppakken. 

Om niet de regels rond de privacywetgeving te schenden, vraagt Hanny Ekkelkamp of er leden in de zaal 

zijn die bezwaar maken tegen het vermelden van hun naam in de notulen, ingeval zij een vraag stellen of 

een mededeling doen. Er zijn geen leden aanwezig die bezwaar maken. 

 

De agenda wordt als volgt vastgesteld: 

1.  Opening en mededelingen 

2.  Notulen ALV 17 maart 2018 

3.  Ingekomen en uitgaande stukken 

4.  Terugblik 2018 en vooruitzichten 2019 

a.  Nieuwe huisstijl en nieuwe internetsite 

b.  Brandveiligheid / Bestemmingsplan brandgangen 

c.  Vianenweg (verharding en bouwplan) 

d.  Afvalinzameling 

e.  Forensenbelasting 

f.  Najaarsbijeenkomst 

g.  Verpaupering 

h.  AED 

i.  Ledenwerving en ledenadministratie 

5.  Financiën 

a.  Financieel overzicht 2018 

b.  Verslag kascommissie 

c.  Benoeming kascommissie 2019 

d.  Goedkeuring begroting 2019 

6.  Voorstel tot wijziging statuten 

7.  Bestuurssamenstelling 

a.  Aftreden en herbenoemen: Wim Beldman, Hanny Ekkelkamp en Ruud Hegger 
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b.  Aftreden Janske van de Water en Gerard Kleinhesselink 

8.  Rondvraag 

9.  Sluiting 

 

• Pauze (tot 11.30 uur) 

 

• Presentatie Mw. I. Nijveld, boswachter Staatsbosbeheer over het verleden, heden en toekomst van 

het natuurgebied De Borkeld 

 

• Broodjeslunch 

 

2. Notulen ALV 17 maart 2018 
De notulen van de vorige ALV van zaterdag 17 maart 2018 worden ongewijzigd goedgekeurd en 

vastgesteld. 

 

3. Ingekomen en uitgaande stukken 
Secretaris Jan Kuijpers geeft een overzicht van de belangrijkste ingekomen en uitgaande stukken: 

 
Ingekomen stukken 
In de periode maart 2018 – maart 2019 zijn de volgende officiële stukken ontvangen: 

a. Brief gemeente Rijssen-Holten van 2 maart 2018 over de Vianenweg. Het betreft een reactie op onze 

brief aan B&W van 3 januari 2018 waarin wij vragen om verharding van de Vianenweg. Dit 

onderwerp komt aan de orde bij agendapunt 4c. 

b. Van de VVD-fractie in Rijssen-Holten is op 20 maart een reactie ontvangen op onze brief van 3 

januari aan B&W over het verharden van de Vianenweg. Ook de VVD fractie vindt de kwaliteit van de 

weg slecht. 

c. Zeer korte schriftelijke reactie van Wethouder Beens van 19 juni 2018 op onze uitgebreide analyse 

van de Forensenbelasting. Aangezien deze reactie teleurstellend was, heeft het bestuur een 

ouderhoud aangevraagd met wethouder Beens om hem nog eens de zienswijze van de vereniging uit 

te leggen. Dit onderwerp komt separaat aan de orde bij agendapunt 4e. 

d. Op 20 juni 2018 is bericht ontvangen van gemeente Rijssen-Holten dat het glasvezelproject in het 

Buitengebied officieel is afgesloten.  

e. Van D66 in Rijssen-Holten is op 4 augustus 2018 een email ontvangen met een reactie op het 

interview van Wim Beldman in De Stentor over het brandgevaar in ons recreatiegebied. 

f. Van ons lid Mw. Franken is een uitnodiging ontvangen (email van 19-09-2018) om op zondag 7 

oktober jl. hun nieuwe warmtepompinstallatie te bezichtigen. Namens het bestuur heeft Janske van 

de Water een bezoek gebracht. 

g. Van Raymond Burger (beleidsmedewerker van de gemeente Rijssen-Holten) hebben wij 27 

november 2018 een overzicht ontvangen met antwoorden op de door ons gestelde vragen aan 

Wethouder Aanstoot in de bilaterale bespreking van 12 september jl. 

h. Op 13-12-2018 is een email van ons lid Joop van Zeeland ontvangen waarin hij zijn bezorgdheid 

uitdrukt over de toename van het aantal woningen dat semipermanent wordt verhuurd aan met 

name arbeidsmigranten. 

i. Rijkswaterstaat heeft een nieuwsbrief (18 december 2018) naar het bestuur gezonden over de 

uitbreiding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. Deze informatie is inmiddels op onze website 

gezet. 

j. Ons lid mw. De Vries heeft ons op 19-12-2018 een email gestuurd waarin zij aandacht vraagt voor 

het erg hard rijden op de Heideweg. 
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k. Van Google is 7 januari jl. bericht ontvangen dat wij onze vereniging op Google hebben geverifieerd 

en dat Google vervolgens deze informatie in de zoekresultaten van Google weergeeft. 

l. Op 28-2-2019 bericht van gemeente Rijssen-Holten ontvangen dat zij onze brief over onze zorg over 

de brandgangen hebben ontvangen. Het inhoudelijke antwoord van de gemeente laat nu nog op zich 

wachten. 

Uitgaande stukken 

In de periode maart 2018 – maart 2019 zijn de volgende officiële stukken uitgestuurd: 

a. Op 30-03-2018 zijn de concept-notulen van de ALV 2018 naar leden gestuurd. 

b. Voorzitter Wim Beldman is 4-8-2018 geïnterviewd door Tubantia over het brandgevaar in het 

recreatiegebied door de aanhoudende droogte. In het artikel maakt Wim zich grote zorgen over het 

grote brandgevaar en het risico dat de bewoners dan als ratten in de val zitten. Het artikel is zowel 

verschenen in Tubantia als in het Algemeen Dagblad en De Stentor. 

c. De bestuursleden Hanny Ekkelkamp en Ria Muiser zijn 7 september geïnterviewd door het dagblad 

Tubantie over de Forensenbelasting. Het artikel is 9 september gepubliceerd. 

d. Een verslag door ons opgesteld van de bilaterale bespreking met wethouder Aanstoot op 12 

september jl. over: 

i. Brandveiligheid 

ii. Permanent wonen in ons recreatiegebied 

iii. 3 nieuwe woningen voor permanente bewoning aan de Vianenweg 

iv. Verpaupering in het recreatiegebied 

v. Afvalinzameling 

vi. Verkeersmaatregelen Vianenweg en Postweg 

Dit verslag is naar de gemeente gezonden. 

e. Op 25 februari jl. hebben wij een brief naar Wethouder Aanstoot gestuurd m.b.t. de brandgangen. 

Wij vinden dat de brandgangen niet zodanig moeten worden afgesloten dat de vluchtende bewoners 

geen kant op kunnen door hoge afgesloten hekken in de brandgangen. 

f. Leden-nieuwsbrief september 2018 

g. Leden-nieuwsbrief december 2018 

 

4. Terugblik 2018 en vooruitzichten 2019 
Bestuurslid Ruud Hegger geeft een samenvatting van de belangrijkste items waarmee het bestuur zich het 

afgelopen verenigingsjaar heeft beziggehouden. Tevens blikt hij vooruit voor het komende 

verenigingsjaar. 

Het afgelopen verenigingsjaar is in het bijzonder het “jaar van de veiligheid” geweest. 

Veel aandacht is besteed aan diverse aspecten rond de brandveiligheid, verkeersveiligheid (Postweg, 

Vianenweg en Heideweg) en AED’s. Ondanks de kurkdroge zomer, zijn er gelukkig geen grote branden 

geweest in het recreatiegebied. Brandveiligheid blijft desondanks van groot belang. 

Veel aandacht heeft het bestuur ook besteed aan de veiligheid van de persoonsgegevens van de leden. 

Andere onderwerpen waarin veel energie is gaan zitten, is het herijken van de doelstellingen van de 

vereniging, de vernieuwing van de huisstijl en het ontwerpen van een nieuwe internetsite. 

 

In het aankomende verenigingsjaar zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan: 

• Verharding Vianenweg 

• Ledenwerving 

• Breed overleg met gemeente over De Borkeld 

• Bouwplan 3 woningen Vianenweg 

• Forensenbelasting p.m. 

• Afvalinzameling 
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• Verpaupering 

• Verkeersveiligheid 

 

a. Nieuwe huisstijl en nieuwe internetsite 

Secretaris en webmaster Jan Kuijpers licht dit onderwerp toe. 

De discussie hieromtrent speelt al ongeveer twee jaar. Het gaat daarin om de volgende twee 

zaken: 

- De communicatie met en naar de leden verbeteren; 

- Het werven van niet-leden.  

Zoals het bestuur in de vorige ledenvergadering al had aangegeven, heeft het bestuur gekozen 

voor een benadering vanuit de doelstellingen en ambitie van de vereniging. Daarom is begonnen 

met een discussie over de doelstellingen en ambitie van de vereniging. Dit heeft geleid tot het 

herijken van deze doelstellingen. In het verlengde van deze herijking van de doelstellingen en de 

ambitie besloot het bestuur dat de communicatie naar de leden beter moet. Een van de 

belangrijkste middelen hierbij is onze website. 

 

Het mechaniek achter de website was relatief oud. Dit leverde nogal wat beperkingen op. Zo was 
het invoeren van nieuwe informatie op de website een lastige klus. Daarom is besloten de website 
te vernieuwen. 
Om de kosten zo laag mogelijk te houden, heeft het bestuur het bouwen van de nieuwe website 

helemaal in eigen beheer gedaan. Het resultaat is een nieuwe, moderne en interactieve website 

die voldoet aan de laatste eisen op het gebied van webdesign. 

Bij het bouwen van de nieuwe website is uitsluitend gebruik gemaakt van gratis software.  

Naar het oordeel van het bestuur is het een frisse website geworden met een compleet nieuwe 

lay-out en pagina-indeling. 

Er is gebruik gemaakt van een compleet nieuwe huisstijl. Hieraan is veel aandacht besteed. Deze 

nieuwe huisstijl - met het nieuwe gele logo - is ontworpen door Ivar Brouwer. Deze huisstijl wordt 

natuurlijk ook gebruikt voor de mail en het briefpapier van de vereniging. 

De website heeft een aantal nieuwe kenmerken: 

- Nieuw is dat zowel leden als niet-leden openbare informatie op de website kunnen vinden, 

maar leden meer informatie kunnen krijgen door in te loggen. Dit is gedaan om er informatie 

op te kunnen zetten die alleen voor intern gebruik is en om niet-leden te prikkelen lid te 

worden. 

- Als ze zijn ingelogd kunnen leden reageren op de berichten die op de website zijn geplaatst. Ze 

kunnen vervolgens op elkaars commentaar reageren. Het is niet de mogelijk dat niet-leden 

zich in deze discussies kunnen mengen.  

-  Voor het gemak van de leden is het inloggen laagdrempelig gehouden met het emailadres als 

naam en het lidnummer als password. 

- Om de grote brij aan berichten op de website enigszins te structureren, zijn de berichten 

geclusterd in categorieën. 

- Met een archieffunctie kunnen berichten uit het archief worden gehaald. Het archief gaat 

terug tot 2010. Om een en ander te vergemakkelijken is een zoekfunctie beschikbaar. 

- Op de ledenforumpagina op de website kunnen leden discussiëren over onderwerpen die zij 

zelf aandragen. Ook kunnen leden hierbij op elkaars commentaar reageren. 

Het bestuur heeft deze interactieve mogelijkheden bij wijze van proef opengesteld voor de leden. 

Het bestuur zal bekijken of er behoefte aan is. Tot nu toe wordt er door de leden nog niet veel 

gebruik gemaakt van deze interactieve mogelijkheden. 

Als leden informatie hebben die mogelijk interessant is voor de andere leden en liever niet gebruik 

willen maken van de interactieve mogelijkheden, kunnen zij contact opnemen met de secretaris en 

webmaster Jan Kuijpers. 
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De heer Habers vraagt of er een melding kan komen als er op de site iets nieuws is geplaatst. 

Volgens Jan Kuijpers is dit in de praktijk nagenoeg niet mogelijk, omdat het de bedoeling is dat er 

zeer regelmatig nieuwe informatie op de website verschijnt. Hij zal onderzoeken of er meldingen 

per email kunnen komen bij belangrijke en significante veranderingen. 

Ook wordt gevraagd of meldingen/bijdragen kunnen worden geweigerd. 

De webmaster kan als moderator inderdaad plaatsing van berichten tegenhouden. Dit zal echter 

alleen gebeuren bij ongewenste reclameberichten en bij berichten die op gespannen voet staan 

met de “goede zeden en gewoonten. 

De heer De Boer kan de statuten niet vinden op de website. Jan Kuijpers meldt dat de statuten op 

de website staan onderaan op de pagina getiteld: “over ons”. 

De heer N. Gerritsen meldt dat de zoekfunctie niet werkt bij: 'statuten'. 

Jan Kuijpers zal bekijken hoe dit kan verbeteren. Wat verwarring kan veroorzaken is dat de 

statuten op de website “akte van oprichting” heten. 

b. Brandveiligheid / Bestemmingsplan brandgangen 

Bestuurslid Hanny Ekkelkamp licht dit onderwerp toe. 

In het bilateraal overleg met wethouder Aanstoot op 12 september jl. heeft het bestuur nogmaals 

zijn zorgen geuit over de risico’s bij brand in ons recreatiegebied. Het aanleggen van de 

brandgangen verloopt erg traag, en daar waar brandgangen zijn gerealiseerd, is de doorgang vaak 

versperd door hoge en solide hekken. Vluchten bij brand wordt op deze manier alleen maar 

moeilijker. De gemeente stelde in het betreffende overleg dat de scope van de gemeente altijd is 

geweest om met de brandgangen vrije doorgang te creëren voor uitsluitend hulpdiensten. Daarom 

heeft zij met de aanpalende bewoners afgesproken dat de hekken met een slot mogen worden 

afgesloten. Het bestuur is het met deze zienswijze niet eens omdat het risico bestaat dat in geval 

van calamiteiten de bewoners als ratten in de val kunnen komen te zitten. 

Wethouder Aanstoot heeft in het betreffende overleg toegezegd nogmaals te bekijken of en zo ja 

welke aanpassingen noodzakelijk en mogelijk zijn. 

Het bestuur heeft op 25 februari jl. d.m.v. een brief wethouder Aanstoot nogmaals gewezen op de 

risico’s bij brand bij afgesloten vluchtgangen. Ook heeft het bestuur Wethouder Aanstoot gewezen 

op hetgeen de onderzoeksrapporten – door de gemeente geïnitieerd – hierover hebben gemeld: 

• rapport Florian (2006): Kernpunten: ontvluchting van personen, de bereikbaarheid van alle 

percelen voor de brandweer en de bluswatervoorziening; 

• rapport Falck (2010): Kernpunten: ontvluchting personen, bereikbaarheid percelen voor 

brandweer en bluswatervoorziening. 

Hekwerken die een verbindingsweg afsluiten kunnen snel en gemakkelijk worden geopend. De 

verbindingswegen hebben naast een toegangsfunctie voor de brandweer ook een belangrijke 

ontsluitingsfunctie voor de relatief grote aantallen aanwezige kwetsbare objecten 

(recreatiewoningen). Bij een natuurbrand is van belang dat de zelfredzaamheid van in het 

gebied aanwezige personen zo groot mogelijk is. Daarvoor zijn goede 

ontsluitingsmogelijkheden, ofwel vluchtwegen een essentiële voorwaarde. 

 

Het wachten is nu op een reactie van wethouder Aanstoot. 

 

De heer Gerritsen meldt dat bij een aantal woningen aan de Vianenweg en Winkelbergweg in de 

eigendomsactie staat dat er geen – vanaf de weg – hoge zichtbare hekken als erfafscheiding mogen 

staan. 
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De heer Haverkamp heeft vernomen dat een lid bij de aanpassing van zijn perceel rekening heeft 

gehouden met de bepalingen in zijn eigendomsactie, maar dat de gemeente nu weer andere eisen 

stelt. 

Bestuurslid Hanny Ekkelkamp reageert dat de vereniging niet kan acteren op individuele belangen 

van leden en handhaving een zaak van de gemeente is. Ze bedankt beide leden voor hun inbreng.  

 

c. Vianenweg (verharding en bouwplan) 

Bestuurslid Ria Muiser licht dit onderwerp toe. 

 

Permanente bewoning Vianenweg - hoek Pannenweg 

In het kader van rood voor rood wil de gemeente hier drie vrijstaande woningen bouwen. 

Momenteel heeft dit stukje grond een agrarische bestemming, dus is formeel rood voor rood 

mogelijk. 

Volgens de gemeente is er op De Borkeld sprake van een redelijk verstedelijkte bebouwing en past 

in die zin het toevoegen van drie compensatiekavels op de betreffende locatie. 

Volgens het bestuur is een recreatiegebied geen verstedelijkte bebouwing. Daarnaast is de 

gemeente altijd fel tegen het wijzigen van recreatiewoningen in woningen voor permanente 

bewoning geweest. Het bestuur vraagt zich af of hier met twee maten wordt gemeten, maar 

neemt vooralsnog geen standpunt in voor of tegen deze bebouwing. 

Het bestuur heeft dit onderwerp wel besproken in het reguliere overleg met wethouder Aanstoot. 

 

Volgens de heer De Boer mogen er in het recreatiegebied De Borkeld niet meer dat 500 woningen 

staan. Hierbij maakt het niet uit of het woningen betreft voor recreatie of voor permanente 

bewoning. Ria Muiser reageert dat dit kavel buiten het bestemmingsplan Recreatiegebied De 

Borkeld valt. 

 

Onderhoud en verharding Vianenweg 

Het bestuur heeft bij de plaatselijke politiek regelmatig aangedrongen op een structurele oplossing 

voor de slechte toestand van de Vianenweg. Het bestuur is hierbij samen opgetrokken met Casa 

Familia. Vorig jaar is het wegdek voor de zoveelste keer gefreesd in het kader van groot 

onderhoud, maar inmiddels zijn er overal weer kuilen ontstaan. Bovendien heeft de langdurige 

droogte voor extra veel stofoverlast gezorgd en wordt er ondanks dat nog steeds te hard gereden. 

De gemeenteraad heeft op 9 november 2018 besloten dat de Vianenweg in de tweede helft van 

2019 wordt verhard. Bij de begrotingsbehandeling is een budget van € 100.000 beschikbaar 

gesteld. 

De gemeente wil de rijbaan voorzien van een asfaltverharding van drie meter breed. Dat is te smal 

voor tegemoetkomende auto’s om elkaar te passeren. Daarom komen er uitwijkplekken waar 

auto’s via het onverharde gedeelte elkaar kunnen passeren. Verder komen er zogenaamde “as-

verspringingen” om de snelheid van het verkeer te beperken. Het vrij-liggende fietspad wordt 

gehandhaafd. De gemeente is niet van plan extra verlichting aan te brengen, zoals de VVD-fractie 

heeft gevraagd. De gemeente zal direct belanghebbenden, onder wie natuurlijk de 

Eigenarenvereniging, betrekken bij de uitvoering van het plan. 

 

Het bestuur is blij met dit besluit. Het heeft jarenlang gepleit voor een structurele oplossing voor 

de belabberde situatie van de Vianenweg. Het bestuur stelt de volgende uitgangspunten voor: 

geen stofoverlast, snelheidsbeperking, geen kuilen en veiligheid. In het kader van die veiligheid 

pleit het bestuur voor een fietspad dat breed genoeg is voor tweerichtingsverkeer. 

Het bestuur zal de plannen van de gemeente daarop toetsten en dit inbrengen bij het overleg met 

de gemeente. 
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Volgens de heer Gerritsen kan je voor een bedrag van slechts € 100.000, - de Vianenweg 

onmogelijk van een acceptabele laag asfalt voorzien. 

 

Mevrouw Kleinhesselink vindt het beter de Vianenweg in te richten voor eenrichtingsverkeer voor 

auto’s. 

 

Een van de aanwezige leden is van mening dat de Vianenweg niet erg breed is. Hij vindt dat dan 

ook de rijbaan voor auto’s niet te breed mag worden. Ook vraagt hij zich af of een vrij liggend 

fietspad wel noodzakelijk is. Hij vindt het belangrijker dat er voldoende ruimte overblijft voor 

voetgangers. Daarnaast vindt hij dat een “knip” halverwege de weg (b.v. door middel van een 

Poller met sleutel) doeltreffender is. Tenslotte is hij van mening dat wij niet moeten “inspreken” bij 

de besluitvorming met de gemeente maar moeten “meepraten”. 

 

Mevrouw Meeboer bepleit de Vianenweg zo in te richten dat het een breed fietspad wordt waar 

auto’s te gast zijn.] 

Mevrouw Franken vraagt of de leden bericht kunnen krijgen als er ingesproken kan worden. 

 

De vergadering reageert instemmend op de geformuleerde uitgangspunten. 

Het bestuur zal de gemaakte opmerkingen ter harte nemen. 

 

d. Afvalinzameling 

Bestuurslid Ruud Hegger licht dit onderwerp toe. 

Het bestuur heeft de indruk dat de afvalinzameling iets soepeler is gaan lopen. Er staan in ieder 

geval minder minicontainers langs de weg. 

Het bestuur heeft in het bilateraal overleg met wethouder Aanstoot van 12 september jl. een 

pleidooi gehouden voor meer dan de huidige twee ondergrondse containers in ons 

recreatiegebied. 

Volgens wethouder Aanstoot maken momenteel 120 woningen gebruik van de twee ondergrondse 

containers. Elke container is gedimensioneerd voor max. 200 woningen. Dit betekent dat twee 

containers ruim voldoende zijn voor het totale recreatiegebied. 

Het bestuur is het niet eens met deze redenering. Er moet niet alleen gekeken worden naar het 

maximale gebruik per container (vraag gestuurd) maar ook naar de geografische ligging (aanbod 

gestuurd). Met andere woorden, hoe ver liggen de containers uit elkaar en hoe ver moeten de 

bewoners lopen met hun afval. 

De wethouder heeft toegezegd e.e.a. nog eens te bekijken, maar heeft weinig hoop gegeven op de 

plaatsing van nog enkele afvalcontainers. 

 

Op verzoek van de Eigenarenvereniging heeft de wethouder in de afgelopen herfst bladkorven in 

het recreatiegebied geregeld (hoek Winkelbergweg – Postweg en bij de kruising Winkelbergweg – 

Vianenweg). 

 

De heer Van Pelt heeft de gemeente benaderd m.b.t. het inzamelen van papierafval. In reactie 

hierop heeft de gemeente gezegd dat zij van plan is 10 papiercontainers te plaatsen. Hopelijk 

wordt er ook een in ons recreatiegebied geplaatst. 

 

De heer Sibenius-Trip heeft aan de gemeente gevraagd om papier en plastic containers in het 

recreatiegebied te plaatsen. Vaak staat er veel troep naast de ondergrondse containers. 
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De heer Gerritsen vraagt zich af of de gemeente wel mag registreren wie afval in de ondergrondse 

containers werpt. 

Bij het legen van de minicontainers valt af en toe een volle container om. De bestuurder van de 

vuilniswagen leegt hem dan niet meer, maar rijdt gewoon door. 

Het is ook raadzaam erop te letten dat de minicontainer niet te zwaar beladen mag zijn. De 

bestuurder van de vuilniswagen leegt hem dan niet. 

 

Het bestuur zal met de gemaakte opmerkingen rekening houden. 

 

e. Forensenbelasting 

Bestuurslid Ria Muiser licht dit onderwerp toe. 

De werkgroep die twee jaar geleden is opgericht om zich te buigen over de vraag of het heffen van 

forensenbelasting redelijk en wenselijk is, heeft een uitgebreide analyse geschreven. Het bestuur 

heeft die analyse overgenomen. Kort samengevat behelst die analyse het volgende: 

De gemeente heft belastingen en krijgt daarnaast jaarlijks uitkeringen uit het Gemeentefonds voor 

haar inwoners, maar niet voor de recreanten of forensen op haar grondgebied. Dit is jarenlang 

gebruikt als argument om forensenbelasting te heffen. Echter, met het Gemeentefonds worden 

zaken gefinancierd die alleen ten behoeve van bewoners zijn. Denk aan Wmo en onderwijs. Daarop 

kunnen forensen geen aanspraak maken. De forensenbelasting wordt niet specifiek ten behoeve 

van forensen aangewend. 

Gemeenten mogen forensenbelasting heffen, maar hoeven dat niet te doen. Slechts 1/3 van de 

gemeenten doet dit. 

Kenmerk van een democratie is dat overheden verantwoording afleggen over hun beleid, de 

besteding van gelden en het heffen van belastingen. Burgers hebben daar invloed op middels 

verkiezingen. Voor de forensenbelasting geldt dit niet, want forensen – en dus ook eigenaren van 

recreatiewoningen die niet in Rijssen-Holten wonen - hebben geen stemrecht in deze gemeente. 

 

Het bestuur heeft op 9 september 2017 een brief met deze analyse aan B&W van de gemeente 

Rijssen-Holten gestuurd. In de brief concludeert het bestuur dat de heffing niet redelijk en niet 

billijk is, nauwelijks bijdraagt aan de gemeentelijke inkomsten en ook niet aan “het goede gevoel” 

om een tweede woning in Holten te hebben. Het bestuur heeft tevens om een onderhoud met de 

wethouder gevraagd. 

Alle fracties hebben deze brief in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 

ontvangen om hen hierop te wijzen.  

 

Wethouder Beens heeft op 3 november 2017 geantwoord dat hij vooralsnog van dat onderhoud 

afziet. Hij wil eerst advies inwinnen bij de VNG Overijssel (Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten). De rijksoverheid en VNG studeren al enige tijd op herziening van gemeentelijke 

belastingen. De kans bestaat dat de forensenbelasting in de huidige vorm verdwijnt. Mogelijk komt 

er een andere belasting voor in de plaats.  

 

Van de fracties in de gemeenteraad heeft alleen Herman Klein Velderman van D66 gereageerd. Hij 

heeft aan B&W vragen gesteld over de forensenbelasting. Dit was 2 mei 2018. 

 

Wethouder Beens heeft 19 juni 2018 kort geantwoord dat hij op korte termijn geen verandering 

van gemeentelijk beleid betreffende de forensenbelasting verwacht en geen advies van het 

ministerie van Financiën of van de VNG in die richting. Daar komt bij dat het nieuwe 

coalitieakkoord voor hem geen aanleiding is om de forensenbelasting te herzien. 
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Dit betekent dat hij niet heeft geantwoord op de cruciale vraag van welke voorzieningen forensen 

gebruikmaken waardoor forensenbelasting gerechtvaardigd is. 

D66 heeft op 24 juni 2018 antwoord op haar vragen gekregen, waarin de gemeente stelt dat 

forensen van alle algemene voorzieningen gebruik mogen maken. 

 

Twee bestuursleden hebben vervolgens op 3 september 2018 een gesprek gehad met twee 

wethouder over de forensenbelasting: wethouder Cornelissen die hiervoor verantwoordelijk is in 

het huidige college en wethouder Beens, die daarvoor verantwoordelijk was in het vorige college. 

Daarin erkenden de beide wethouders dat ze deze belasting alleen maar heffen omdat het mag, 

dat het geen onderwerp is geweest in de coalitieonderhandelingen, en dat het geld naar de 

algemene middelen gaat ten behoeve van de burgers. De bestuursleden hebben hun verbazing 

uitgesproken dat de toeristenbelasting volgens het coalitieakkoord omlaag gaat, terwijl de 

forensenbelasting alleen maar stijgt a.d.h.v. de WOZ-waarde 

 

Naar aanleiding van dit gesprek heeft in de Tubantia van 9 september 2018 een artikel over de 

forensenbelasting gestaan. Daarin benadrukt het bestuur van de eigenarenvereniging dat er geen 

enkele prestatie van gemeentezijde staat tegenover het heffen van de forensenbelasting en erkent 

wethouder Cornelissen dat aan de forensenbelasting geen direct doel te koppelen is, maar dit geld 

naar de algemene middelen gaat. Hij suggereert dat het kan worden gebruikt voor het onderhoud 

van het recreatieterrein. Dat gebeurt in de praktijk echter niet. Zelfs de verharding van de 

Vianenweg kost minder dan de jaarlijkse opbrengst van forensenbelasting is. Bovendien betalen 

forensen als eigenaren van recreatiewoningen dezelfde gemeentelijke belastingen en heffingen en 

wordt het onderhoud van wegen daaruit betaald. 

 

Hoe nu verder? 

Het bestuur heeft het gevoel aan een dood paard te trekken als het om forensenbelasting gaat. 

Van de oorspronkelijke werkgroep die zich hiermee bezig heeft gehouden, is nog één niet-

bestuurslid formeel lid, maar deze werkgroep is al lange tijd niet meer bij elkaar geweest. De vraag 

aan de ALV is dus of we hiermee verder moeten gaan en hoe en of er mensen zijn die dit 

onderwerp actief willen oppakken. 

 

De heer Habers vraagt of er enige jurisprudentie is op dit gebied en of het handig is om een jurist in 

te schakelen. 

Bestuurslid Hanny Ekkelkamp antwoordt dat de jurisprudentie in het nadeel is van de forensen en 

dat het inschakelen van een jurist geen zin heeft, omdat de gemeente binnen de wet handelt. Er 

zijn in het verleden rechtszaken gevoerd die dit bevestigen. 

 

Vanuit de aanwezige leden komen geen signalen die wijzen op doorgaan met dit dossier. 

 

f. Najaarsbijeenkomst 

Secretaris Jan Kuijpers licht dit onderwerp toe. 

 

Najaarsbijeenkomst 2018 

Met betrekking tot de najaarsbijeenkomst van het afgelopen jaar heeft het bestuur onderzocht of 

de sterrenwacht in Nijverdal geschikt zou zijn. 

Dit bleek niet het geval, aangezien het niet mogelijk was onze vereniging als afzonderlijke groep te 

ontvangen. Voor het organiseren van een redelijk alternatief resteerde helaas te weinig tijd. 

  



   
 Pagina 10 van 14   

Najaarsbijeenkomst 2019 

In het verlengde van de presentatie die Mw. Ine Nijveld, boswachter van Staatsbosbeheer gaat 

houden over het verleden, heden en de toekomst van De Borkeld, heeft het bestuur het idee 

geopperd om ook de eerstvolgende najaarsbijeenkomst daaraan te wijden. 

De leden kunnen op 21 september a.s. een rondleiding in het natuurgebied De Borkeld krijgen van 

een collega van mw. Ine Nijveld, namelijk boswachter Kees Jan Westra. 

Ze kunnen vooraf bij elkaar komen in Informatieboerderij ’n Witten op De Borkeld en achteraf met 

elkaar een broodje eten. 

 

g. Verpaupering 

Bestuurslid Ruud Hegger licht dit onderwerp toe. 

Het onderwerp “verpaupering” heeft vele kanten: 

• Woningen, o.a. slecht onderhouden 

• Percelen en tuinen, o.a. slecht onderhouden en houtstapels 

• Kappen van bomen 

• Overlast (semi) permanente verhuur aan niet-recreanten en bedrijven 

• Overlast dieren 

• Te koop borden 

• Reclameborden 

De gemeente kan aan de meeste van bovenstaande aspecten van verpaupering niet veel doen. 

Alleen als de veiligheid in het geding is of indien verordeningen en regels worden overtreden, kan 

de gemeente ingrijpen.  

 

Leden van de vereniging kunnen in een aantal gevallen zelf ook een bijdrage leveren, bijvoorbeeld: 

• Recreatiewoning in een goede staat van onderhoud houden. Het bestuur heeft de indruk 

dat dit inderdaad momenteel al aan het verbeteren is. 

• Overlast melden bij de gemeente, bijvoorbeeld bij semipermanente bewoning of zakelijk 

gebruik van de recreatiewoning of bij overlast door dieren. 

• Paden en wegen zelf schoonhouden of derden inschakelen. 

• Bomen alleen kappen als het echt noodzakelijk is (b.v. gevaar voor omvallen) en. Planten 

met vervangende bomen. 

• Geen reclameborden en liefst ook geen "te koop"-borden plaatsen. 

 

De heer Habers is van mening dat eigenaren “te koop”-borden maar op hun eigen perceel moeten 

plaatsen en niet langs de openbare weg. 

 

Mevrouw Franken heeft de indruk dat er momenteel wel meer wordt geïnvesteerd in de kwaliteit 

van de recreatiewoningen. 

 

De heer Gerritsen vraagt aandacht voor de houtwallen en houtstapels aan het begin van de 

Winkelbergweg. Bij aanhoudende droogte kan dit leiden tot een aanzienlijk brandgevaar. 

 

h. AED 

Interim-voorzitter en bestuurslid Hanny Ekkelkamp licht dit onderwerp toe. 

In de ALV van maart 2018 is afgesproken dat het bestuur contact op zou nemen met de gemeente 

ten behoeve van het plaatsen van één of meerdere AED’s in het recreatiegebied, aangezien de 

gemeente uitvoering geeft aan een motie om AED’s in het buitengebied te stimuleren. 
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In opvolging daarvan heeft het bestuur overleg gehad met de gemeente. De gemeente is van 

mening dat het recreatiegebied voldoende wordt gedekt door de aanwezige AED op de Postweg 

128. Daarnaast heeft de gemeente de intentie om tevens een AED te plaatsen op de Schreursweg 3 

(dit is met de auto 4 minuten verwijderd van de Vianenweg). 

 

De heer Gerritsen is het met deze zienswijze niet eens. Als voorzitter van de stichting Kloppend 

hart voor Lingewaard en Overbetuwe heeft hij veel ervaring met de plaatsing en het beheer van 

AED’s. Hij legt uit dat AED’s d.m.v. een oproep worden ingezet binnen een straal van 500 meter 

hemelsbreed vanaf het slachtoffer. De alarmering gaat volledig automatisch vanaf de 112-

meldkamer. Wanneer is vastgesteld dat het om een mogelijke hartstilstand gaat, worden de 

burgerhulpverleners die zich dichtbij het slachtoffer bevinden, binnen een straal van 750 meter, 

automatisch gealarmeerd. De heer Gerritsen stelt dat hieruit blijkt dat de informatie van de 

gemeente niet correct is en dat minimaal één AED in het recreatiegebied noodzakelijk is. 

Aangezien meerdere leden aangeven het belang in te zien van het plaatsen van minimaal één AED 

in het recreatiegebied, zal het bestuur bovenstaande zienswijze onder de aandacht brengen van de 

gemeente en de gemeente nogmaals verzoeken minimaal één AED te plaatsen in het 

recreatiegebied. 

Indien de gemeente niet bereid is minimaal één AED in het recreatiegebied te plaatsen, zal het 

bestuur – overeenkomstig de wens van de leden - het initiatief nemen om zelf een AED aan te 

schaffen. 

 

Als voorbereiding voor het zelf aanschaffen van een AED, zullen de heren Gerritsen en Habers 

samen zo spoedig mogelijk een voorstel voor het bestuur maken voor de aanschaf, plaatsing, het 

beheer, de exploitatie en de kosten van AED’s in het recreatiegebied de Borkeld. 

Het bestuur komt zo spoedig mogelijk op dit onderwerp terug. 

 

i. Ledenwerving en ledenadministratie 

Bestuurslid en ledenadministrateur Ruud Hegger licht dit onderwerp toe. 

De afgelopen jaren 2017, 2018 heeft het ledental geschommeld rond de 140. 

Momenteel hebben wij 138 leden. Met name door de verkoop van recreatiewoningen is het aantal 

opzeggingen en aanmeldingen ongeveer gelijk. In het recreatiegebied staan momenteel ongeveer 

40 woningen te koop en zijn van af begin 2018 26 woningen verkocht. 

Om te voorkomen dat het ledental verder terugloopt zal het bestuur actief flyers verspreiden in 

recreatiegebied. Alle niet-leden krijgen binnenkort een nieuw ontworpen flyer – met het nieuwe 

logo - in de brievenbus. 

 

5. Financiën 
De relevante financiële documenten zijn aan de leden toegezonden tezamen met de uitnodiging voor 

deze ALV. Penningmeester Gerard Kleinhesselink geeft aan de hand hiervan een toelichting. 

a. Financieel overzicht 2018 
De inkomsten zijn iets hoger geweest dan begroot, met name door meer contributies dan 

voorzien en het vooruitbetalen van de contributie 2019 door enkele leden. 

De uitgaven in 2018 zijn lager geweest dan begroot, met name door lagere secretariaatskosten en 

het nog niet drukken van flyers in 2018. Ook zijn er geen uitgaven geweest voor het jaarlijkse 

evenement. 

 

b. Verslag kascommissie 
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Bij monde van de heer Jan Schipper geeft de kascommissie een toelichting. De jaarcijfers dienen in 

principe volgens een vast systeem te worden opgezet. Dat kan door in dit geval het "lasten en 

baten systeem" te gebruiken, of het "kassysteem". 

De kascommissie heeft geconstateerd dat er een kleine vermenging van beide systemen heeft 

plaatsgevonden. Er is hier echter sprake van een bestendige gedragslijn over de jaren; voor de 

kascommissie in deze situatie - gezien de omvang - niet materieel van belang. Bovendien is er 

sprake van functiescheiding. De kascommissie adviseert het batig saldo toe te voegen aan het 

algemene vermogen of er direct een bestemming aan te koppelen. De kascommissie adviseert 

tevens voor de volgende periode de systematiek iets aan te passen. De kascommissie stelt de ALV 

voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. 

De ALV stemt vervolgens in met het voorstel om het batig saldo over 2018 van EUR 785,30 toe te 

voegen aan het algemene vermogen. Het algemene vermogen per ultimo 2018 bedraagt derhalve 

EUR 2.272,20. 

 

c. Benoeming kascommissie 2019 

De heer J Schipper blijft ook voor het komend verenigingsjaar lid van de kascommissie. Daarnaast 

neemt de heer D. Turkenburg deel in de kascommissie. De heer H. de Boer wordt reserve lid. 

 

d. Goedkeuring begroting 2019 

Penningmeester Gerard Kleinhesselink geeft een toelichting op de begroting 2019 aan de hand 

van het naar de leden toegezonden financieel overzicht. Belangrijkste aanpassingen t.o.v. 2018 

zijn: 

Opvoeren kosten voor reeds bestelde flyers en enveloppen en notariskosten voor de 

statutenwijziging. 

De ALV keurt de begroting goed. 

 

6. Voorstel tot wijziging statuten 
Bestuurslid Ria Muiser leidt dit onderwerp in. 

Het bestuur heeft 7 juli 2018 een zogenaamde "heimiddag" gehouden om te praten over de doelstelling 

van de Eigenarenvereniging. Tijdens de discussie hierover bleek dat een aantal artikelen in de statuten 

aan verduidelijking toe was, omdat ze niet meer de huidige situatie dekken. 

Hieronder volgt de toelichting. 

 

Artikel 2.1 gaat over de doelstelling van de vereniging: de belangenbehartiging van de leden. Tijdens de 

discussie hierover kwam naar voren dat individuele belangen van leden onderling strijdig kunnen zijn en 

kunnen botsen met gemeenschappelijke belangen van de leden. Dit betekent dat artikel 1 hierop moet 

worden aangepast. 

Daarnaast vindt het bestuur het belangrijk de gebiedsafbakening van de vereniging preciezer te 

omschrijven. Nu staat er nog: bekend als het bestemmingsplan De Borkeld. Het bestuur stelt voort dit te 

veranderen in: bekend als recreatiegebied De Borkeld. 

 

In lijn hiermee is artikel 2.2 - met de middelen om dit doel te bereiken - aangepast in: 

- Bundelen gemeenschappelijke belangen 

- Aanspreekpunt zijn voor leden en derden (gemeente); 

- bevorderen onderlinge betrokkenheid; 

- inzet van ICT, media en deskundigheid leden. 

 

Naar aanleiding van het eerste voorstel om de statuten aan te passen is gesproken over het 

lidmaatschap en de plaats van vergaderen. Immers, in de praktijk bleek ook een organisatie lid te zijn 
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naast natuurlijke personen, met name Casa Familia, terwijl in de statuten alleen over natuurlijke 

personen wordt gesproken. Het bestuur houdt vast aan de omschrijving in de statuten dat alleen 

natuurlijke personen lid kunnen zijn. Daarop heeft een vertegenwoordiger van het bestuur met Casa 

Familia gesproken. Van Casa Familia zijn nu alleen natuurlijke personen lid. Het bestuur stelt voor om 

natuurlijke personen die eigenaar en/of bewoner zijn te veranderen in die eigenaar zijn. De vereniging is 

per slot van rekening een eigenarenvereniging. 

 

De notaris heeft het bestuur voorgesteld het begrip erelid beter in de statuten te definiëren. Nu staat er: 

dat ereleden vrijgesteld kunnen worden van de bijdrageplicht. Over dit punt heeft het bestuur 

uitgebreid gediscussieerd, met name over de vraag: wie krijgen de titel erelid en hoe willen we daarmee 

omgaan? De conclusie uit deze discussie is dat we het erelidmaatschap beter in het huishoudelijk 

reglement kunnen opnemen. Dat kan immers gewijzigd worden zonder dat daar een notaris aan te pas 

komt. Het bestuur zal hierover een voorstel formuleren voor de volgende ALV. 

 

Omdat de vereniging haar jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen al enkele jaren in De Poppe houdt, in 

de gemeente Markelo, stelt het bestuur voor ook het artikel over de locatie waar de ALV moet worden 

gehouden in de statuten te wijzigen in: “in een kring van 10 km rondom recreatiegebied De Borkeld”. 

 

De ALV gaat in overgrote meerderheid akkoord met de - door het bestuur - voorgestelde wijzigingen. 

Alleen de heer van Pelt maakt als woordvoerder van de stichtingen Concordia en Personeelsfonds 

Vervoerswezen bezwaar tegen het feit dat uitsluitend natuurlijke personen lid kunnen zijn van de 

vereniging. Enkele recreatiewoningen zijn namelijk eigendom van de stichtingen. Het bestuur zegt toe 

de situatie met de heer van Pelt bilateraal door te spreken, ofschoon het altijd al in de statuten stond en 

deze op dit aspect niet worden aangepast, 

 

De heer Gerritsen had graag een overzicht gehad met de vigerende statuten en het nieuwe voorstel 

naast elkaar. 

 

7. Bestuurssamenstelling 

Het bestuur bestaat uit 7 leden die benoemd zijn voor een periode van zes jaar en vervolgens 

herkiesbaar zijn voor een volgende periode van zes jaar. Overeenkomstig het roulatieschema zullen bij 

de start van het nieuwe verenigingsjaar de leden Wim Beldman, Hanny Ekkelkamp en Ruud Hegger 

aftreden. Zij hebben zich herkiesbaar gesteld. Daarnaast heeft bestuurslid Janske van de Water – 

vanwege drukke werk- en privéomstandigheden - besloten per 23 januari 2019 af te treden. 

Vanwege de verkoop van zijn recreatiewoning trekt ook penningmeester Gerard Kleinhesselink zich nu 

terug uit het bestuur. Ria Muiser neemt het penningmeesterschap van hem over. 

De leden hebben de mogelijkheid kandidaten voor bestuursfuncties in te brengen. Hiervan wordt geen 

gebruik gemaakt. 

Om te voorkomen dat meer dan één bestuurslid tegelijk moet aftreden, vanwege de maximale periode 

van zes jaar, is het bestuur van plan spreiding aanbrengen in de momenten van aftreding. 

De ALV stemt in met de herbenoeming van de drie herkiesbare bestuursleden. 

 

8. Rondvraag 

De heer de Boer vindt het kwalijk dat de gemeente momenteel geen onderhoud aan de Vianenweg 

pleegt, een en ander in afwachting van het asfalteren van deze weg. De kwaliteit van de weg is 

momenteel erg slecht. 

Het bestuur zal e.e.a. onder de aandacht van de gemeente brengen. 
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9. Sluiting 

Interim-voorzitter Hanny Ekkelkamp bedankt iedereen voor haar of zijn aanwezigheid en inbreng. 

In het bijzonder bedankt zij Gerard Kleinhesselink voor zijn grote en enthousiaste inbreng. Gerard is in 

de periode dat hij zitting had in het bestuur zowel bestuurslid, secretaris, penningmeester als interim-

voorzitter geweest. Er zijn niet veel bestuursleden die dat kunnen evenaren. Het bestuur zal Gerard 

missen. Om de waardering tot uitdrukking te brengen krijgt Gerard een cadeaubon van de vereniging. 

 

 

Presentatie Mw. I. Nijveld, boswachter Staatsbosbeheer over het verleden, heden en 

toekomst van het natuurgebied De Borkeld 
 

Mw. Nijveld neemt ons mee d.m.v. een interessante presentatie over de ontwikkelingen van het 

natuurgebied de Borkeld, inclusief de Friezenberg. Hierbij zijn zowel het verleden, het heden als de 

toekomst van dit unieke natuurgebied aan de orde gekomen. 

 

Hanny Ekkelkamp bedankt mevrouw Ine Nijveld voor de zeer interessante presentatie over het 

natuurgebied De Borkeld. 

 


