
Vervolgbespreking VLN -`t Gemeynt    Donderdag 4 oktober 2018 

Op de informatieavond gestelde vragen door de leden van VLN 

Men -VLN – wil hier gaarne een duidelijk antwoord welke wij als bestuur van 

VLN zullen voorleggen aan `t Gemeynt.   

 

Aktiepunten: 

Men wil weten wie is de Achterban van `t Gemeynt? 

• Achterban hierover zijn vragen gesteld wie dat dan wel zijn? 

Wie zijn dit?  Donateurs? zijn alleen maar financiële bijdragers en hebben geen 

stemrecht! 

Donateurs boven 12 jaar hebben ook bij een referendum geen stemrecht in 

een stichting. stemrechten bij een referendum moeten 18 jaar of ouder zijn.   

 

Antwoord: 

Het doel van de Stichting is het behartigen van de dorpsbelangen, het 

in stand houden en ontplooiing van de Netterdense gemeenschap en 

het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp Netterden en de 

bijbehorende omgeving(zie Artikel 2 Lid 1 van de Statuten). Een 

Stichting kent geen leden en is opgericht voor een bepaald doel. 

Daarmee bestaat de achterban van een Stichting, in de zin van het 

woord, altijd uit degenen die het doel steunen. Dit zijn onder andere 

de donateurs,  maar ook alle andere personen, verenigingen en 

instellingen die op welke manier dan ook het genoemde doel steunen. 

Donateurs zijn bewoners vanaf 12 jaar die de Stichting met een kleine 
financiële bijdrage willen ondersteunen. Wanneer de Stichting een 

referendum houdt, hebben donateurs vanaf 18 jaar stemrecht, net als 
bewoners vanaf 18 die géén donateur zijn. Voor de Stichting maakt het 

dus niet uit of je donateur of geen donateur bent. Donateurs laten 
alleen zien dat ze bereidt zijn om het doel van de stichting ook 

financieel te ondersteunen. Natuurlijk kan er ook altijd voor worden 
gekozen om ook een stemming bij alle inwoners onder de 18 jaar te 

houden, als het bijvoorbeeld een thema betreft wat juist veel kinderen 

of tieners aangaat. 

De Stichting staat ervoor dat iedereen boven de 18 jaar stemrecht 

en/of het recht om mee te denken heeft. Tevens mogen zij ook  
(mee-)besluiten over zaken die het algemene doel, zoals omschreven 

in de statuten, dienen. 

 

 



De Stichting heeft 221 donateurs, verdeeld in de leeftijdscategorieën; 

12-17 jaar 8 personen 
18-29 jaar 39 personen 

30-49 jaar 48 personen 
50-64 jaar 66 personen 

65-… jaar 60 personen   

 

 

• `t Gemeynt wilde in 2016 zoals aangegeven in de mail van 29-11-2016 

al het centrale aanspreekpunt worden van en voor  Netterden.  Geldt dat 

nog steeds ? besproken met VLN op 9 januari 2017 in de Bank. 

Is dit standpunt nog te bespreken ? 

 

Antwoord: 

Op dit moment zijn er nog 2 aanspreekpunten van en voor Netterden. 

De Stichting acht het wenselijk in het belang van het dorp Netterden 

dat er uiteindelijk maar 1 aanspreekpunt komt. Door de juridische 

identiteit van een Stichting, is een Stichting in onze ogen beter 

geschikt om de belangen van alle dorpsbewoners (donateurs en geen 

donateurs) te behartigen. Een vereniging kan beperkend zijn mede 

doordat het bestuur altijd vanuit een opdracht en goedkeuring van 

haar leden beleid voert en “niet leden” hierdoor geen invloed hebben 

op het uitgevoerde beleid. De statuten en het beleid binnen de 

Stichting dwingt het Stichtingsbestuur om alléén zaken te ontwikkelen 

die in de volledige breedte voldoende draagvlak hebben bij alle 

inwoners van Netterden. Hierop wordt ook voldoende toegezien door 

o.a. de toezichthouders en het feit dat een Stichting altijd volledig en 

transparant inzage moet geven in alles wat zij doen ook in financiële 

zin. Het recht op deze inzage is vastgelegd in onze statuten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vastgestelde items uit briefwisseling van `t Gemeynt o.a. uit notulen van 

bijeenkomst en Concept Convenant. 

Toezichthouders staan in de statuten opgenomen op basis van persoonlijke 

titel, niet is omschreven dat zij uit hoofde van een functie als Vz van een 

vereniging deze functie uitoefenen. 

In het beknopte verslag van de bijeenkomst op 20 maart 2017 pag. 1 sub 4 

wordt dit anders omschreven en zal dan ook wel zo verteld zijn aan de 

genodigden  Ook staan niet alle leden van de betrokken verenigingen achter 

deze beslissing. 

Deze vraag werd door de leden gesteld!  hoe zit dit nu? en wat kan `t 

Gemeynt hierover meedelen? 

Antwoord: 

Dat de toezichthouders in de statuten opgenomen zijn op basis van 

persoonlijke titel en er geen omschrijving zou zijn uit hoofde van 

welke functie voor welke vereniging is een onjuiste conclusie. Bepaald 

is dat de leden van de raad van toezicht bestaan uit een 

vertegenwoordiger van het Sint Walburgis Gilde, van Concordia en van 

NVC. Vervolgens worden in dezelfde volgorde ook de eerste leden van 

de raad van toezicht benoemd voor de juridische oprichting van de 

Stichting. De feitelijke functie die de betreffende vertegenwoordiger 

van een organisatie binnen zijn of haar organisatie heeft is niet 

relevant voor de taak van toezichthouder en dient dan ook geen enkel 

doel. Los daarvan weet iedereen in Netterden wel namens welke 

organisatie deze personen toezicht uitoefenen. 

Dat mogelijkerwijs niet alle leden van de betrokken verenigingen 

achter het toezichthouderschap van hun vereniging staan, betreuren 

wij, maar dit valt buiten onze verantwoordelijkheid.  

Het bestuur van de Stichting heeft geen invloed op de keuzes die de 

betreffende verengingsbesturen hierin hebben gemaakt. Deze invloed 

hebben wij ook zeker nooit gehad.  

De keus over wie het toezichthouderschap namens een bepaalde 

vereniging vervult, is en blijft daarom altijd de verantwoordelijkheid 

van de betreffende vereniging zelf. De Stichting wijst in deze dan ook 

graag op het onderling vertrouwen tussen onze besturen, en is ervan 

overtuigd dat de huidige toezichthouders en de verenigingsbesturen 

hun taken zorgvuldig uitvoeren. 

 

 

 

 



  

• Opmerking in dit verslag m.b.t. Compensatie Windpark den Tol & 

duurzaamheid pag. 2 punt 11. 

Windpark Den Tol geeft aan, en ik citeer: De Stichting `t Gemeynt de 

enige partij waarmee de initiatiefnemers (lees windpark Den Tol) deze 

samenwerking aan wil gaan. 

 

Hierover willen de leden eerst informatie, en hebben dan ook de andere 

verenigingen rechten/ inspraak en op welke wijze denkt men dit te 

organiseren. 

Antwoord: 

Het is juist dat het Windpark Den Tol, de Stichting ‘t Gemeynt als enige 

partij zien waarmee ze de samenwerking aan willen gaan. 

Dit gaan ze ook bekrachtigen in een “overeenkomst” met de Stichting. 

Het Stichtingsbestuur zal “in de geest van haar statuten” haar 

verantwoordelijkheid nemen om initiatieven te ontplooien en ideeën 

voor te stellen die nuttig zijn voor Netterden. Voorstellen kunnen ook 

vanuit de gehele Netterdense gemeenschap (inwoners maar ook 

verenigingen en instellingen) aangedragen worden bij de Stichting.  

Echter is het altijd aan de gehele Netterdense gemeenschap wat zij 

willen met deze initiatieven, het draagvalk hiervoor wordt bepaald 

door de hele Netterdense gemeenschap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In de Gelderlander van 4 aug jl. werd aangegeven dat het hier gaat over een 

bedrag van € 10.000 echter tijdens eerdere gesprekken heeft men in de 

bijeenkomst van de Gem. Raad een bedrag genoemd van€ 15.000 Hoe zit dat 

nu ?? 

• Opm VLN 

• Bijdrage Gemeente  Compensatie voor het Dorp ??? vele vraagtekens 

Vele argumenten die geen duidelijke en eerlijke informatie naar de 

inwoners geven is dan ook niet de wijze waarop VLN zich kan vinden. 

En zal daar dan ook geen gehoor aan geven.    

Wel zijn we bereid om de juiste weergaven te doen die reëel en eerlijk zijn 

Derhalve willen we dan ook de gestelde vragen die tot nu gesteld zijn gaarne 

beantwoord zien. 

Antwoord: 

Met betrekking tot “de hoogte van de bijdrage” zoals de krant op  

4 augustus schreef kunnen we helder zijn. Dit is niet vanuit de 

Stichting of een interview met de Stichting gemeld. Wij hebben hier 

dan ook geen enkele invloed op wat de Gelderlander hierover 

publiceert. 

 

Verder is het evident om te weten dat er twee zaken zijn als het gaat 

om een bijdrage voor Netterden, ten eerste de “intentie” om te komen 

tot een bijdrage vanuit Den Tol aan de Stichting die later vastgelegd 

gaat worden in een officiële overeenkomst, en ten tweede een 

eventueel bijdrage vanuit de Gemeente Oude IJsselstreek naar 

Netterden als compensatie voor de nadelen die de windmolens met 

zich mee brengen. De afspraken over deze compensatie zijn 

vastgelegd in een amendement tijdens een gemeenteraadbijeenkomst. 

De opmerking dat we als Stichting niet eerlijk zijn of geen eerlijke 

informatie naar de inwoners geven is niets meer dan een aantijging. 

Wij zijn hierover altijd open geweest voor zover alle informatie 

inhoudelijk bij ons bekend was.  

Ieder weldenkend mens weet dat niemand, ook wij als 

Stichtingsbestuur, niet altijd over alle informatie kan beschikken, en 

wat we niet weten kunnen we niet delen met de inwoners. De exacte 

hoogte van de bijdrage van het windpark Den Tol is nog niet bekend, 

niet bij ons, en zeker ook niet bij de redacties van diverse media.  

Een en ander houdt verband met o.a. het aantal windmolens en de 

opbrengst die daarmee gepaard gaat. Wel is er een basisbedrag 

genoemd van ± € 10.000,00. Dit is een minimale bijdrage die hoger zal 

zijn als het rendement van het park hoger wordt. Over de hoogte van 

de bijdrage van de Gemeente Oude IJsselstreek, kunnen wij evenmin 



iets zeggen, dit ligt in principe vast in het amendement waar de 

gemeenteraad nog invulling aan moet geven.  

Zodra hierover weer nieuwe informatie beschikbaar is, zullen wij dit 

natuurlijk zoals iedereen in Netterden van ons gewend is, publiceren in 

het Netternieuws en bij de volgende gelegenheid tijdens een van onze 

(publieke) inwoneravonden verder toelichten. 

 

VLN  heeft al eerder aangegeven geen gebruik te willen maken van het 

opgestelde Concept Convenant en is van mening dat er teveel eenzijdige 

belangen behartigd worden. 

Hierbij `t Gemeynt de overkoepelende organisatie zal zijn en wij, als ook alle 

anderen die een status hebben, genoemd zijn als onderliggende vereniging of 

stichting moeten gaan functioneren. 

Welke statuten zijn dan van toepassing?   

Antwoord: 

Iedere vereniging of stichting behoudt zijn eigen statuten. De 

gedachte dat een organisatie door ondertekening ‘onderliggend’ zou 

worden is niet juist, en zou ook in strijd zijn met de statutaire 

doelstellingen van ‘t Gemeynt.  Het convenant is bedoeld om 

gezamenlijk een vuist te kunnen maken naar de gemeente bij 

onderhandelingen, om de onderlinge band tussen de  verenigingen in 

het dorp hechter te maken, en kennis en informatie uit te wisselen.  De 

gedachte is dat, onder andere, de besturen van de verenigingen of 

stichtingen 1 á 2 keer per jaar bij elkaar komen met een nog op te 

stellen agenda. Om klaar te zijn voor de toekomst moeten we onze 

krachten in een klein dorp als Netterden bundelen, en beter op elkaar 

afstemmen. Op die manier worden we als dorp (beter) gezien of 

gehoord door bijvoorbeeld de politiek, maar ook door  

semioverheidsorganisaties en bedrijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diegenen die geen status hebben of geen lid zijn van een vereniging? Op welke 

wijze zouden deze dan aan moeten sluiten? 

Is hier over nagedacht? Welke informatie is er hierover?   

 

Antwoord: 

De Stichting organiseert met regelmaat inwonersbijeenkomsten, 

waarin essentiële plannen en ideeën van inwoners, verenigingen of 

instellingen kunnen worden voorgelegd en besproken.  

Daarnaast informeren wij de inwoners van Netterden via 

Netternieuws, ook proberen we meer aandacht te schenken aan 

informatieverstrekking via digitale kanalen zoals onze vrij 

toegankelijke website, en Social Media. Inwoners en betrokkenen 

kunnen het Stichtingsbestuur ook altijd zelf benaderen met voorstellen 

of ideeën.  

 

Wij  VLN zijn van mening dat nu de tijd is gekomen om over deze vragen 

duidelijkheid te krijgen. Zodat wij onze leden op de juiste wijze kunnen 

informeren en niet achteraf ons in alle bochten moeten wringen om zaken 

recht te zetten 

Antwoord: 

Naar onze mening heeft de Stichting tot op heden altijd volledig en 

transparant naar alle inwoners gecommuniceerd. Er zijn al meerdere 

inwonersbijeenkomsten georganiseerd waarbij de leden van VLN en 

ook expliciet het bestuur van VLN zijn uitgenodigd. De keuze van leden 

en bestuursleden van VLN om niet aanwezig te zijn op deze 

bijeenkomsten is aan hen en kan het Stichtingsbestuur niet verweten 

worden. 

Stichting ’t Gemeynt begrijpt de opmerking “in alle bochten wringen” 

niet. Meer dan de openheid en transparantie die we al bieden kunnen 

wij niet geven, de wijze waarop het bestuur van VLN dit naar haar 

leden communiceert, is ook aan het bestuur van VLN en niet aan ons.   

Opm. 

De Cursief aangegeven teksten zijn de vraagstellingen die in grote lijnen 

kenbaar zijn gemaakt op de informatieavond 

 

We zien dan ook gaarne deze gestelde vragen zoals besproken op 4 oktober  

tegemoet en zullen daarna onderling verder met elkaar deze bespreken 

voordat deze gepubliceerd kunnen worden. 


