Notulen
Algemene Ledenvergadering
maandag 20 september 2021
Locatie:
Inloop:
Aanvang:

Partycentrum Floor, Lunteren
vanaf 19:30 uur
20:00 uur

 Welkom, terugblik en mededelingen
o Extern voorzitter
o Adviseur
Marco van Voorst (hierna te noemen Penningmeester) opent de vergadering en heet de leden welkom.
Ondanks de anderhalvemetermaatregel -i.v.m. corona- kunnen alle aangemelde leden aanwezig zijn.
Mede namens het bestuur stelt Penningmeester voor om -om enige partijdigheid tijdens de Algemene
Ledenvergadering te voorkomen- de vergadering te laten leiden door een onafhankelijk technisch voorzitter,
de heer Simon van de Pol (hierna te noemen Voorzitter). De leden stemmen unaniem hiermee in.
Penningmeester blikt terug op de bestuursproblemen die zich binnen het bestuur van de Dorpsraad Lunteren
hebben voorgedaan. De essentie daarvan is een verschil van mening hoe het bestuur van de Dorpsraad zich
presenteert als gesprekspartner van het gemeentebestuur en vasthoudt aan haar standpunten nu er zoveel
ontwikkelingen in en rond het dorp zijn. Dit verschil in mening heeft er uiteindelijk toe geleid dat een gedeelte
van het bestuur (inclusief de voorzitter) per direct is afgetreden. Het dagelijks bestuur betreurt dat vertrek,
temeer omdat het haar inziens niet noodzakelijk was. Het vertrek van de voorzitter en een aantal
bestuursleden had voor de Dorpsraad Lunteren niet op een ongelukkiger moment kunnen plaatsvinden,
aangezien op allerlei fronten momenteel gemeentelijke besluitvorming plaatsvindt die buitengewoon bepalend
zijn, ook voor de toekomst van Lunteren.
Penningmeester deelt mee dat vanavond de benoeming van een nieuwe voorzitter centraal staat, waarmee de
continuïteit van de Dorpsraad Lunteren en daarmee de positie t.o.v. de gemeente, wordt gewaarborgd. Verder
vraagt hij de leden om na te willen denken of zij ook willen meewerken aan een hernieuwde en vitale
Dorpsraad Lunteren.
Penningmeester geeft het woord vervolgens aan Voorzitter. Voorzitter stelt zich voor en geeft aan dat hij heeft
gesproken met het bestuur van de Dorpsraad Lunteren, met Wilke Dekker en andere leden van de Dorpsraad
Lunteren. Wilke Dekker is als Adviseur opnieuw betrokken bij de Dorpsraad Lunteren.
Voorzitter geeft de aanwezigen gelegenheid tot het stellen van vragen. Een van de opgestapte bestuursleden,
Herbert Kreuzen, maakt kenbaar dat eerst uit de doeken moet worden gedaan hoe deze situatie in het bestuur
van de Dorpsraad Lunteren is ontstaan. Herbert Kreuzen geeft zijn aangevraagde spreektijd aan de opgestapte
voorzitter, Sietse Lugtenburg.
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Sietse Lugtenburg neemt het woord mede namens de afgetreden bestuursleden. Sietse Lugtenburg geeft aan
dat er een onwerkbare situatie is ontstaan, omdat de achtergebleven bestuursleden de gemaakte afspraken
niet nakwamen. Er kwam situatie dat de meerderheid van het bestuur een van de kandidaat-bestuursleden
niet wilde aanhouden als bestuurslid. De minderheid legde de meerderheid van het bestuur dus hun mening
op.
Voorzitter geeft aan dat het een bijzonder gegeven is dat een minderheid de meerderheid kan overrulen. Hij
schorst de vergadering opdat het bestuur zich kan beraden.
De vergadering wordt vervolgd en Penningmeester bedankt de heer Lugtenburg voor zijn bijdrage en geeft aan
te betreuren dat het zo is gelopen. We hebben juist in de achterliggende periode van ambtenaren en
wethouders vertrouwen gekregen. Daarbij heeft het zittende bestuur de verantwoordelijkheid genomen om
alle lopende zaken op te pakken.
Naar aanleiding van de vraag van een van de leden of er lijmpogingen zijn gedaan, geeft Voorzitter aan dat die
wel degelijk zijn gedaan, maar dat lukte helaas niet.
Een van de leden bedankt alle bestuursleden wat zij voor Lunteren hebben gedaan, want het is een uitdaging
om dat goed te doen. Laat iedereen die denkt dat hij het beter kan, zich aanmelden, is haar oproep.
Het bestuur wordt door een van de leden verweten dat zij 50 leden heeft geselecteerd om aanwezig te zijn bij
deze ALV. Zij heeft dat per email ontvangen van een ander -niet aanwezig- persoon. Ook de Dorpsraad
Lunteren ontving deze onjuiste aantijging. Zoals Penningmeester aan het begin van de avond reeds meedeelde,
kunnen alle aangemelde leden aanwezig zijn.

 Voordracht benoeming Arie van Alphen, voorzitter Dorpsraad Lunteren
Een aantal leden stelt voor dat het zittende bestuur ook aftreedt en dat de kandidaat-voorzitter Arie van
Alphen vervolgens een nieuw bestuur samenstelt. Daarbij stelt men dat de continuïteit van de Dorpsraad
Lunteren gewaarborgd blijft. Kan de kandidaat-voorzitter zich hierin vinden?
Voorzitter geeft aan dat op verzoek van het bestuur de vergadering opnieuw wordt geschorst.
Daarna vervolgt Voorzitter de vergadering met de mededeling dat gehele bestuur vrijwillig aftreedt en vraagt
daarbij aan de leden om Arie van Alphen mandaat te geven om de komende periode als interim-voorzitter op
te treden en met iedereen te praten die interesse heeft in de bestuursfunctie van de Dorpsraad Lunteren. De
leden stemmen hiermee unaniem in. Arie van Alpen stelt zich voor. Hij blijft interim-voorzitter totdat er een
andere kandidaat-voorzitter is, of langer als dit nodig is. Verder geeft Arie van Alphen aan -na een vraag van
Sietse Lugtenburg- dat hij de volgende zaken wil oppakken:
- Inwoners van Lunteren spreken die zich beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie bij de
Dorpsraad Lunteren en voeling hebben voor de Lunteren;
- Statutair zaken goed regelen;
- Profielen voor bestuursleden opstellen;
- Professionalisering van bestuurlijke processen is een aandachtspunt.
Voorzitter concludeert dat de vergadering Arie van Alphen volledig mandaat geeft voor alle zaken die nodig zijn
om tot een nieuw bestuur te komen. De voorzitter onderkent de urgentie maar geeft ook aan dat eerder aan
november dan oktober moet worden gedacht voor er een nieuwe ALV kan worden belegd. Desgevraagd
ondersteunt de vergadering deze conclusie.


Sluiting

Arie van Alphen dankt voor het vertrouwen en nodigt de zaal uit voor een drankje.
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