
 

 

 

 

 

 

 

 

 Coöperatie Medel U.A. 

 
 
 
Agenda Ledenvergadering Coöperatie Medel  

 

Vergaderdatum 22 mei 2019 

Locatie  Huis van de Logistiek, Medelsestraat 17 

Welkom vanaf  15.15 uur  

             Aanvang vergadering stipt 15.30 uur – Einde 17.00 uur  

 Aansluitend om 17.00 borrel & bites  

 

    

Agendapunt 

1. Opening  

 

 

(Roland Keizer) 

Ligt voor ter 

- 

Bijlage 

nr- 

2. Mededelingen, in- en/of nagekomen stukken (Roland Keizer) Informatie - 

3. Verslag 30 mei 2018 (Roland Keizer) Vaststelling ja 

4. Jaarrekening en Jaarverslag 2018                                         
           (getekend exemplaar ter inzage beschikbaar) 

 

(Jeroen Schenning) Vaststelling ja 

5. Parkeerplaats   (Henk van der Scheer) Vaststelling ja 

6. Meerjarenbegroting t/m 2027                                                                  (Jeroen Schenning) Vaststelling ja 

7. Aanbesteding Beheer & Onderhoud  (Joop Eerens) Informatie - 

8. OCT-bijeenkomsten & OCT Actueel 
OCT is de ondernemersvereniging voor Kellen, Latenstein en Westroijen. 

Elk bedrijf op Medel is automatisch lid van OCT door het collectieve 

lidmaatschap. 

 

(Marcel van den Berg) Informatie - 

9. SBBT en de terreinbeveiliging op Medel door LIJO                (Marcel van den Berg) Informatie  - 

10. Glasnet Tiel                                                                   (Jeroen Schenning) Informatie  - 

11. Logistieke Hotspot Rivierenland & Ontwikkelingen Campus   

                   

(Angelique Loos) Informatie  - 

12. Nieuws van Bedrijvenpark Medel (Nanne Zwiep) Informatie - 

13. Sluiting en start borrel & bites  

 



VERSLAG VAN DE ALV VAN 30 MEI 2018

Het verslag van de algemene ledenvergadering is 
opgemaakt aan de hand van de presentatie die 
30 mei 2018 werd gegeven. Hetgeen extra 
besproken is en waar besluiten over genomen zijn 
worden in de kleur geel weergegeven in dit 
document.
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1. Open ing

2. Medede l ingen,  in - en/o f  nagekomen s tukken 

3 . Vers lag  22 november  2017

4. Jaar rekening en jaarvers lag 2017

5. Bes tuurssamenste l l ing  en voors te l  vergoed ing bes tuurs leden

6. Voors te l  ver lagen vergader f requent ie  naar  1x per  jaar  en  kwar taa l  n ieuwsbr ie f

7 . AVG en Coöpera t ie  Mede l

8 . Log is t ieke Hotspot  – Campus – 4 ok tober  ROC leer l ingendag op Bedr i j venpark  Mede l

9 . Beheer  & Onderhoud

10. Parkeerp laats

11. Bewegwi jzer ing :  ac tua l isa t ie  te r re in

12. OCT & OCT Ac tuee l

13 . SBBT en de te r re inbeve i l ig ing  op Bedr i j venpark  Mede l

14. Glasnet Tie l

15 . Nieuws van Bedr i j venpark  Mede l

16. S lu i t ing

17. Star t  in fo rmeel  p rogramma met  bor re l  en  b i tes

AGENDA; 

WORDT ONGEWIJZIGD VASTGESTELD
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MEDEDELINGEN, IN- EN/OF NAGEKOMEN STUKKEN; 
GEEN BIJZONDERHEDEN ANDERS DAN HIERONDER STAAT
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 Het verslag van 22 november 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld

VERSLAG 22 NOVEMBER 2017; 

WORDT ONGEWIJZIGD VASTGESTELD
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JAARREKENING EN JAARVERSLAG 2017

Jeroen Schenning

Wordt zonder op- en aanmerkingen vastgesteld
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Naam Aanvang          E inde               E inde Einde

Guido de Wildt 01/01/2011 01/01/2015    01/01/2019

Roland Keizer 12/06/2012 12/06/2016 13/06/2016    12/06/2020

John Theewis 20/05/2014    20/05/2018

Angel ique Loos 11/11/2014    11/11/2018

Rutger Reinders 11/11/2014    11/11/2018

Jeroen Schenning 25/05/2016    24/05/2020

BESTUUR BESTAAT THANS UIT

Roland Keizer
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Naam: Henk van der Scheer

Woonplaats: Tiel

Geboortedatum: 4 december 1968

Burgerli jke staat: Getrouwd

Opleiding:  Werktuigbouwkunde en                       

Mechanical Engineering

Werkervaring: 

CEO Defenture BV, v/h Managing Director, Managing Engineering, 
Manage R&D, Head of Suspension department

EVEN AAN U VOORSTELLEN

Verslag Algemene Ledenvergadering 30 mei 2018



Naam: Olav Laurensse

Woonplaats: Utrecht

Geboortedatum: 7 september 1989

Opleiding:  HBO Bouw/vastgoedmanagement & MSRE

Werkervaring: 

BBN adviseur portefeuil lemanagement & Goodman Property Manager NL

EVEN AAN U VOORSTELLEN
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Naam Aanvang          Einde               Einde Einde

Guido de Wildt 01/01/2011 01/01/2015    01/01/2019    01/01/2023

Roland Keizer 12/06/2012 12/06/2016 12/06/2020

John Theewis 20/05/2014    20/05/2018   20/05/2022

Angel ique Loos 11/11/2014    11/11/2018   11/11/2022

Jeroen Schenning 25/05/2016    25/05/2020

Olav Laurensse 30/05/2018    30/05/2022

Henk van der Scheer 30/05/2018    30/05/2022

BESTUUR WORDT BIJ INSTEMMING ALV

Roland Keizer
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ALV wordt  gevraagd in  te  stemmen met de benoeming van:  d i t  is  akkoord

Olav Laurensse 30/05/2018 t/m 30/05/2022

Henk van der Scheer 30/05/2018 t/m 30/05/2022

in  te  stemmen met de ver lenging van de bestuursperiode van:  d i t  is  akkoord

Guido de Wildt tot  01/01/2023

John Theewis tot  20/05/2022

Angel ique Loos tot  11/11/2022

En kennis te  nemen van:  er  is  kennis genomen van het

Ver trek van Rutger Reinders als bestuurder per 31 -12-2018

TE NEMEN BESLUIT: 

ONDERSTAAND VOORSTEL IS AKKOORD
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Tekst verslag 20 november 2017

André van Kessel vraagt om het onderwerp ‘vergoeding bestuur” voor de volgende 

ledenvergadering te agenderen. Hij vraagt dit omdat de adviseurs een vergoeding 

krijgen voor het werk en het bestuur, dat ook zeer belangrijk werk verricht voor alle 

ondernemers op Bedrijvenpark Medel, krijgt dat niet. Hij ziet dat graag gewijzigd en 

denkt dat er dan wellicht ook meer aanbod komt vanuit de ondernemers om zitting te 

nemen in het bestuur. De voorzitter geeft hierop aan dat zij het uitermate belangrijk 

vindt dat een bestuur samengesteld is door bestuurders die niet ergens voor komen 

maar ergens voor willen gaan.  Het voorstel wordt voor de volgende ledenvergadering 

geagendeerd. 

BESTUURSVERGOEDING 1 /2

Roland Keizer
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Conform afspraak is het onderwerp “bestuursvergoeding” geagendeerd. Het bestuur heeft haar besluit van 

20 november 2017 op 20 maart 2018 nogmaals besproken en vindt het niet nodig dat besluit te herzien. 

Het toe- of afwijzen van een bestuursvergoeding is echter niet aan het bestuur, daar dient de ALV een 

besluit over te nemen die bij toekenning van een vergoeding ook het bedrag daarvoor zal vaststellen.

Besluit:  de leden hebben kennis genomen van het standpunt van het 

bestuur. Zij  respecteren dit en gaan akkoord. Dit betekent dat aan het 

bestuur geen vergoeding toegekend wordt voor de inzet voor de 

bestuursactiviteiten voor Coöperatie Medel.

BESTUURSVERGOEDING 2/2

Roland Keizer
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1 x per jaar ALV & kwartaal nieuwsbrief

De leden stemmen in met het voorstel eenmaal per jaar bij 

elkaar te komen voor een vergadering en geïnformeerd te 

worden via de OCT Actueel en/of per e -mailer als er tussentijds 

nieuws te melden is.

VERGADERFREQUENTIE ALV 
Roland Keizer
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AVG OOK WIJ HEBBEN ER MEE TE MAKEN

Documenten zijn in voorbereiding en een 

privacy statement is opgesteld.

Angelique Loos

De leden nemen kennis van bovenstaande.
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• Campus Tiel

LOGISTIEKE HOTSPOT 2.0

4 oktober 2018 ROC leerlingendag op Medel en in 2019 open bedrijvendag op 

Bedrijvenpark Medel. Wie doet mee? 

Twee bedrijven melden zich  tijdens de vergadering aan, waarvoor dank. De oproep 

wordt ook nog aan de leden per mail verstuurd.

Tilburg

Angelique Loos

Verslag Algemene Ledenvergadering 30 mei 2018



 Ontwikkeling Campus is inmiddels in een vergevorderd 

stadium, er zijn drie werkgroepen samengesteld gericht op 

Human Capital, Vestigingsklimaat en Innovatie & Verbinden. 

De ondernemers worden gevraagd hierbij aan te sluiten. Dit 

verzoek wordt per mail breder gecommuniceerd. ROC is hier 

ook bij betrokken. Er zijn investeringen mee gemoeid en 

geprobeerd wordt hiervoor provinciale subsidie te verkrijgen. 

Daarnaast wordt geadviseerd een beroep te doen op de 

subsidiemogelijkheden die FruitDelta Rivierenland biedt.

WAT KOMT VERDER AAN DE ORDE:
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BEHEER & ONDERHOUD
John Theewis
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 Er wordt na de zomervakantie 2018 actie ondernomen om het 

nieuwe aanbestedingstraject voor te bereiden.

BEHEER & ONDERHOUD EN WAT VERDER 

AAN DE ORDE KOMT
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PARKEERPLAATS
Henk van der Scheer
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 Er hebben gesprekken plaatsgehad met Securitas over verdere 
samenwerking, daar is ook de parkeerplaats betrokken. Besloten is om 
elders of fertes op te vragen waardoor er nu nog geen plan l igt.

 Gedacht wordt te gaan werken met een webportal .  Chauffeurs kri jgen 
daarmee toegang voor een kortstondig bezoek.

 Het doel  is dat de chauffeurs die te vroeg komen een plaats hebben waar ze 
kunnen wachten tot het moment dat ze kunnen laden en lossen.

 De plannen worden voorbereid door de werkgroep en de uitwerking wordt aan 
de leden gepresenteerd zodra gereed.

 Het is de bedoel ing dat de parkeerplaats vol ledig wordt overgenomen door 
Coöperatie Medel  van Industrieschap Medel ,  dit  conform eerder gemaakte 
afspraken. Op de vraag van de voorzitter of hier iemand vragen of 
opmerkingen over heeft volgt geen reactie.

PARKEERPLAATS EN WAT VERDER AAN DE 

ORDE KOMT
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BEWEGWIJZERING

Actualisatie straatnaamborden

Olav Laurensse

1 bord met max 2 onderborden  
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BEWEGWIJZERING EN WAT VERDER AAN DE 

ORDE KOMT

 Toegelicht wordt dat in artikel 2 van het huishoudelijk reglement de 

afspraken voor de bewegwijzering zijn vastgelegd waaronder 

bedrijfsaanduiding voor alle percelen

 In 2017 is er nieuw onderhoudscontract afgesloten voor een periode van 

6 jaar. Tijdens de laatste inspectieronde is geconstateerd dat bij  

meerdere kavels de bedrijfsaanduiding niet de gewenste kwaliteit had. 

Hier wordt actie op ondernomen waarvan de kosten passen binnen het 

budget.

 Er zijn afspraken gemaakt met de leverancier voor toekomstige 

wijzigingen/uitbreidingen.
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TOELICHTING DOOR ROLAND KEIZER
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• Bij  de bi jeenkomsten van OCT de ondernemers op Medel  ook alt i jd welkom zi jn!  
Coöperat ie Medel  col lect ief  l id is  van OCT.
Er  wordt  een update gegeven van de data die gepland staan,  deze zi jn terug te 
lezen op:  https://www.ondernemerscooperat iet iel .nl/calendar/event -directory/

• Wij  een informatiebrief  aan de nieuwe raadsleden met kernpunten,  waar Medel  en 
OCT graag aandacht voor wi l len vragen,  hebben uitgestuurd.
Met deze act ie wordt  ingezet  op de kennismaking met de nieuwe raadsleden om 
hen te informeren over de OCT speerpunten alsook over de afspraken die met de 
pol i t iek zi jn gemaakt.  Tweemaal per jaar heef t  OCT -bestuur,  waar Coöperat ie Medel  
z i t t ing in heef t ,  overleg met col lege van B&W. Eenmaal samen met Har t  van Tiel  
(ondernemersvereniging van de binnenstad) .

• OCT Actueel  per kwar taal  huis aan huis wordt  verspreid op Kel len,  Latenstein,  
Westroi jen en Medel

• Rob Hoof t  eigenaar van St imio de Meerpaal  toetreedt tot  bestuur OCT;  

Wist je dat……en meer
Roland Keizer
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TOELICHTING DOOR RUTGER REINDERS

Blik op de toekomst….
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 SBBT heef t  te  maken gehad met  het  eenz i jd ig  opzeggen van het  contract  door  RTR.  SBBT 

moest  op zoek naar  a l ternat ief  en heef t  daarvoor  besloten met  Secur i tas samen te  

werken tot  en met  31 -12-2018.Op d ie  datum stopt  ook het  contract  voor  de col lect ieve 

bevei l ig ing (auto sur vei l lance) .  Er  wordt  nu een u i tvraag gedaan,  waar voor  Secur i tas ook 

u i tgenodigd wordt .  Keuze moet  voor  1 -1-2019 gemaakt  z i jn .

 De kwal i te i t  van de camera’s  wordt  nu ook beoordeeld ,  Bekeken wordt  wat  mogel i jk  

vervangen moet  worden of  welke camera’s  wel l icht  beter/anders geposi t ioneerd moeten 

worden.

 Voorbereid ingen worden getrof fen om Medel  2 ook van  camerabevei l ig ing te  voorz ien.

 Het onderhoud van de camera’s  wordt  ook opnieuw beoordeeld .

 Er  wordt  ook bekeken welke type camera’s  het  beste  ingezet  kan worden.  

BEVEILIGING EN WAT VERDER AAN DE 

ORDE KOMT
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TOELICHTING DOOR JEROEN SCHENNING

Stand van zaken
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GLASNET TIEL ACTIEF DE MARKT OP

Actieve wervingscampagne samen met NDIX wordt gestart, vergunning is verleend!

Jeroen Schenning
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Cijfers per mei 2018:

Aansluitingen begroot 142 152 werkelijk 30/5

Aansluitingen  gepland voor oplevering 4

Begrote omzet 70.996

Werkelijke omzet 76.102

CIJFERS GLASNET TIEL
Jeroen Schenning
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 Aandeelhouders zi jn Coöperatie Medel en OCT, beiden voor 50%.

 Het resultaat over 2017 is posit ief,  winst in de BV is € 68.000, - -

In 2016 was dat € 88.000, - - Het verschi l  ontstaat omdat de OCT subsidie van 

€ 45.000, - - is  verval len en daarnaast moet er € 8.000, - - belasting worden 

betaald.  Vorig jaar waren er nog compensabele verl iezen te verrekend. Doordat 

er meer abonnementen zi jn afgesloten en de kostpri js is verlaagd is het verschi l   

in de winst geen € 53.000, - - maar € 20.000, - -

 Voor 2018 wordt,  ondanks de verlaging van de abonnementspri js ,  een posit ief 

resultaat verwacht.

 Er wordt komende ti jd meer reclame gemaakt,  door het plaatsen van borden, 

verspreiden van flyers en het persoonli jk benaderen van de ondernemers op de 

vier bedri jventerreinen

GLASNET TIEL EN WAT VERDER AAN DE 

ORDE KOMT

Verslag Algemene Ledenvergadering 30 mei 2018



N IE U WS  D O O R J O HN  T H EEWIS

Kavels op Medel 

Nieuw pand 

Medelsestraat 

Oost 

Bezwaar bouw 

Kuehne & Nagel 

afgewezen

Capaciteits -

problemen

Liander
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 Er bestaat toenemende belangstell ing voor de kavels op Medel 1 

en Medel 2. Verkoop van de kavels is van belang voor de financiële positie 

van Coöperatie Medel.

 Er wordt een nieuw pand gebouwd aan de Medelsestraat Oost 17. Naast 

de Campus is er ook gelegenheid tot het plannen vergaderingen op die 

locatie.

 Bezwaar bouw Kuehne & Nagel 2 is afgewezen, de bouw kan worden 

afgerond

 Capaciteits -problemen Liander zorgt ervoor dat de ondernemers die aan 

het bouwen zijn op Medel niet ti jdig voorzien worden van stroom. 

Industrieschap Medel probeert dit op te lossen.

INDUSTRIESCHAP MEDEL EN WAT VERDER 

AAN DE ORDE KOMT
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SLUITING VERGADERING

OM 16.30 UUR 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst 

waarna het informele programma van start gaat.
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Jaarverslag Coöperatie Medel U.A. over boekjaar 2018 
 
 
In het boekjaar 2018 zijn de volgende punten aan de orde gekomen: 
 
 
Medel 2 
 
Het Europese Hof heeft op 7 november 2018 een uitspraak gedaan die inhoudt dat de PAS (Problematische 
Aanpak Stikstof) aangepast moet worden. Weliswaar werd dit besluit verwacht, maar het viel wel tegen dat op 
grond hiervan het bestemmingsplan Medel 2 werd afgekeurd. Het bestemmingsplan is vastgesteld in juni 2017 
maar door 2 omwonenden is beroep ingediend bij de Raad van State. Daardoor moest het (civiele) werk worden 
stopgezet. In het tweede kwartaal 2019 wordt de definitieve uitspraak hieromtrent verwacht. Dit kan betekenen 
dat bedrijven gaan uitzien naar een andere locatie. Dit kan zijn invloed hebben op de begroting 2019 van 
Coöperatie Medel. 
Voor Medel 1 heeft de uitspraak geen invloed omdat hier een onherroepelijk bestemmingsplan geldt. 
 
Horeca 
 
Bij Medel 2 wordt in overleg met het Industrieschap Medel gekeken naar de mogelijkheden van standplaatsen. 
Van vaste horeca is geen sprake. Het bestuur van de Coöperatie benadrukt het belang van vaste verkooppunten. 
De horeca moet afgestemd worden op de capaciteit van het bedrijvenpark. Binnen het bestemmingsplan is geen 
rekening gehouden met een restaurant. 
Daar er afspraken gemaakt zijn met Van Dijkhuizen, zijn er geen standplaatsen op Medel.1 
Voor Medel 2 wordt gezocht naar inpassingsmogelijkheden voor standplaatsen. 
 
SBBT 
 
SBBT heeft voor de beveiliging gekozen voor LIJO, de partij die de hardware al levert. LIJO werkt voor het 
uitlezen van de camerabeelden samen met Security Ommeren. De beveiliging geldt uitsluitend voor Kellen, 
Latenstein, Westroijen en Medel. Daarmee is de samenwerking met Securitas beëindigd.  
 
Beheer en onderhoud groenvoorziening 
 
In oktober 2018 heeft overleg plaats gevonden met de gemeente over de voortgang van het beheer en 
onderhoud. Er dient een vaststellingsovereenkomst opgesteld te worden opgesteld tussen gemeente Tiel en 
Coöperatie Medel zoals in het verleden ook is gebeurd. Dit dient voor de zomer 2019 te zijn afgewikkeld zodat 
eind 2019 de aanbesteding voor 3 tot 4 jaar kan plaatsvinden. Dit traject wordt voorbereid met de aanbesteding 
coördinator van gemeente Tiel. Tot eind 2019 verzorgt Bijl en Heierman het beheer en onderhoud. De nieuwe 
overeenkomst kan voor maximaal 2 tot mogelijk 4 jaar worden aangegaan. Een en ander is afhankelijk van de 
nieuwe Europese Richtlijnen voor het aanbesteden van het soort werkzaamheden. 
 
Slagbomen 
 
De schade aan de slagbomen is door de verzekering vergoed. Besloten is de nog aanwezige slagbomen indien 
ze stuk worden gereden niet terug te plaatsen.  
 
Parkeerplaats 
 
Het Bestuur heeft aan een kleine werkgroep opdracht gegeven om een voorstel te maken inzake de 
toegankelijkheid van de parkeerplaats, beheer en onderhoud, afval en de eigendom situatie. 
De uitkomsten en het voorstel zullen in de Ledenvergadering in mei 2019 werden voorgelegd voor de 
besluitvorming. 
Daarbij wordt tevens de consequentie van de mogelijke aanpak van de parkeerplaats in de begroting 
weergegeven. 
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               Coöperatie Medel U.A.

               het bestuur

               Zandweg 2

               4111 LH  ZOELMOND

Referentie: P0470                Hilversum, 22-05-2019

Betreft:      jaarrekening 2018

Geacht bestuur,

1.1  Opdracht

Opdracht

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw

onderneming.

De balans per 31 december 2018, de winst- en verliesrekening over 2018 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2018 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Coöperatie Medel U.A. te Tiel

gecontroleerd. Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening

in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het is

onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

De jaarrekening is met het bestuursverslag van de directie en de overige gegevens toegevoegd aan dit

rapport over het boekjaar 2018.
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Coöperatie Medel U.A. te Zoelmond  

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

- De heer J. Theewis, bestuurslid

- De heer O. Laurensse, bestuurslid

- De heer H. van der Scheer, bestuurslid

Vastgesteld door het bestuur d.d. 

Onder het verplichte pakket wordt verstaan:

Blijkens de akte d.d. 20-11-2003 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Coöperatie Medel U.A. per genoemde datum opgericht.

De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 11057428.

De Coöperatie heeft als doelstelling om voor haar leden, die allen gevestigd zijn op het bedrijventerrein

Medel, te voorzien in het beheer van het bedrijventerrein Medel in de vorm van parkmanagement.

Ieder lid is daarbij verplicht het basispakket door de Coöperatie aangeboden af te nemen.

4. Management van de beheerorganisatie.

3. Bedrijfsbewegwijzering;

2. Terreinbeveiliging van het openbare gebied;

1. Het beheer en onderhoud van het openbare gebied;

- De heer R. Keizer, Voorzitter

- De heer G. de Wildt

- De heer J. Schenning, Penningmeester

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

- Mevr. A. Loos, Secretaris
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1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Netto-omzet 437.792 100,0% 425.727 100,0%

Inkoopwaarde van de omzet 362.130 82,7% 384.299 90,3%

Bruto-marge 75.662 17,3% 41.428 9,7%

Overige bedrijfsopbrengsten 5.490 1,3% - 0,0%

Bruto bedrijfsresultaat 81.152 18,6% 41.428 9,7%

Afschrijvingen materiële vaste activa 54.001 12,3% 63.150 14,8%

Afschrijvingen materiële vaste activa 37.550 8,6% 38.905 9,1%

Heffingen 247 0,1% 245 0,1%

Defibrillatoren 2.720 0,6% 2.720 0,6%

Afschrijving debiteuren 57 0,0% - 0,0%

Communicatiekosten 336 0,1% 1.907 0,5%

Kantoorkosten 12.300 2,8% 11.380 2,7%

Bestuurskosten 1.600 0,4% 3.726 0,9%

Studies - 0,0% 1.800 0,4%

Som der kosten 108.811 24,9% 123.833 29,1%

Bedrijfsresultaat -27.659 -6,3% -82.405 -19,4%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2.250 0,5% 2.265 0,5%

Rentelasten en soortgelijke kosten -218 -0,1% -360 -0,1%

Som der financiële baten en lasten 2.032 0,4% 1.905 0,4%

Resultaat voor belastingen -25.627 -5,9% -80.500 -19,0%

Belastingen - 0,0% - 0,0%

Aandeel in het resultaat van deelnemingen 19.938 4,6% 24.370 5,7%

Resultaat na belastingen -5.689 -1,3% -56.130 -13,3%

2017

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

2018
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Coöperatie Medel U.A. te Zoelmond  

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Omzet 12.065

Overige bedrijfsopbrengsten 5.490

Daling van:
Inkoopwaarde van de omzet 22.169

Afschrijvingen materiële vaste activa 9.149

Afschrijvingen materiële vaste activa 1.355

Communicatiekosten 1.571

Bestuurskosten 2.126

Studies 1.800

Rentelasten en soortgelijke kosten 142

55.867

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 15

Aandeel in het resultaat van deelnemingen 4.432

Stijging van:
Heffingen 2

Afschrijving debiteuren 57

Kantoorkosten 920

5.426

Stijging resultaat 50.441

Het resultaat 2018 is ten opzichte van 2017 gestegen met € 50.441. De ontwikkeling van het resultaat 2018

ten opzichte van 2017 kan als volgt worden weergegeven:
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1.4  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 22.426 5.795

Liquide middelen 435.556 353.623

Totaal vlottende activa 457.982 359.418

Af: kortlopende schulden 19.889 17.604

Werkkapitaal 438.093 341.814

Vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 156.172 195.257

Materiële vaste activa 262.650 289.454

Financiële vaste activa 120.658 100.720

539.480 585.431

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 977.573 927.245

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 977.573 927.245

977.573 927.245

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling,

welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2018 ten opzichte van 31 december 2017

gestegen met € 96.279.

31 december 201731 december 2018
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1.9  Fiscale positie

Berekening belastbaar bedrag 2018

€ €

Resultaat -5.689

-5.689

Af:
Deelnemingsvrijstelling 19.938

19.938

Belastbaar bedrag 2018 -25.627

Hoogachtend,

Global Accounting & Advisory B.V.

drs. P.E.M. Peerboom RA

Registeraccountant

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

2018

Doordat in dit boekjaar een negatief resultaat is ontstaan van Euro 25.627,- bestaat er volgens art. 20 van

de Wet op de Vennootschapsbelasting een verrekenbaar compensabel verlies inclusief verlies voorgaande

jaren ten bedrage van Euro 1,9 mln. Het compensabel verlies op de fiscus kan worden verrekend met in de

toekomst door de Coöperatie te realiseren belastbare winsten. Vanuit voorzichtigheid is besloten om geen

vordering uit hoofde van vennootschapsbelasting op te nemen in de jaarrekening 2018.

Bij het uitbrengen van dit rapport zijn de aangiften vennootschapsbelasting ingediend tot en met 2017 en

definitief geregeld tot en met 2017.

De verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 2018 bedraagt € 0. Dit bedrag is als volgt

berekend:
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2.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa Beveiliging, bewegwijzering
Beveiligingsinstallatie 121.000 170.473

Bewegwijzering 34.703 24.237

Inventaris 469 547

156.172 195.257

Materiële vaste activa Glasvezelnet
Glasvezelnetwerk 157.516 160.153

Aansluiting glasnet leden 35.868 33.558

Aansluiting Glasvezelnet 69.266 95.743

262.650 289.454

Financiële vaste activa 
Andere deelnemingen 45.658 25.720

Langlopende leningen 75.000 75.000

120.658 100.720

Vlottende activa

Vorderingen 
Handelsdebiteuren 7.000 387

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 14.915 5.408

Overlopende activa 511 -

22.426 5.795

Liquide middelen 435.556 353.623

Totaal activazijde 997.462 944.849

31 december 2018 31 december 2017
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2.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Overige reserves -2.495.802 -2.439.672

Resultaat boekjaar -5.689 -56.130

Inleggelden 3.479.064 3.423.047

977.573 927.245

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 19.889 17.171

Overlopende passiva - 433

19.889 17.604

Totaal passivazijde 997.462 944.849

31 december 2018 31 december 2017
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2.2  Winst- en verliesrekening over 2018

€ € € €

Netto-omzet 437.792 425.727

Inkoopwaarde van de omzet-verleende 

diensten 283.951 304.749

Kosten van uitbesteed werk-inhuur 

derden 78.179 79.550

362.130 384.299

Bruto-marge 75.662 41.428

Overige bedrijfsopbrengsten 5.490 -

Bruto bedrijfsresultaat 81.152 41.428

Afschrijvingen materiële vaste activa 

beveiliging, bewegwijzering 54.001 63.150

Afschrijvingen materiële vaste activa 

glasvezelnetwerk 37.550 38.905

Heffingen 247 245

Defibrillatoren 2.720 2.720

Afschrijving debiteuren 57 -

Communicatiekosten 336 1.907

Kantoorkosten 12.300 11.380

Bestuurskosten 1.600 3.726

Studies - 1.800

Som der beheerskosten 108.811 123.833

Bedrijfsresultaat -27.659 -82.405

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2.250 2.265

Rentelasten en soortgelijke kosten -218 -360

Som der financiële baten en lasten 2.032 1.905

Resultaat voor belastingen -25.627 -80.500

Belastingen - -

Aandeel in het resultaat van 

deelnemingen 19.938 24.370

Resultaat na belastingen -5.689 -56.130

2018 2017
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2.3  Kasstroomoverzicht over 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -27.659 -82.405

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 91.551 102.055

91.551 102.055

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen -16.631 31.182

Kortlopende schulden (excl. schulden 

aan kredietinstellingen) 2.285 -12.197

-14.346 18.985

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 49.546 38.635

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2.250 2.265

Rentelasten en soortgelijke kosten -218 -360

2.032 1.905

Kasstroom uit operationele activiteiten 51.578 40.540

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -14.917 -33.672

Investeringen in materiële vaste activa -10.746 -

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -25.663 -33.672

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie kapitaal 56.017 220.350

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 56.017 220.350

Mutatie geldmiddelen 81.932 227.218

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 353.624 126.405

Mutatie geldmiddelen 81.932 227.218

Stand per 31 december 435.556 353.623

2018 2017
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2.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

Toelichting op het kasstroomoverzicht

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Coöperatie Medel U.A., statutair gevestigd te Tiel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

dossiernummer 11057428.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de

kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Coöperatie Medel U.A. zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de

jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste

inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief

direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

De activiteiten van Coöperatie Medel U.A., statutair gevestigd te Tiel, bestaan voornamelijk uit:

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Zandweg 2 te Zoelmond.

- beheer van het bedrijventerrein Medel;

- beveiliging van het openbare gebied van het bedrijventerrein Medel.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze

referenties wordt verwezen naar de toelichting.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en

de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad

voor de jaarverslaggeving. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen

in de desbetreffende paragrafen. 
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2.4  Toelichting op de jaarrekening

Vorderingen

Liquide middelen

Inleggelden

De inleggelden worden verkregen van de leden bij aankoop gronden. Deze bedragen in 2018 Euro 3,50 per m2.

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verlenen van diensten

Overige bedrijfsopbrengsten

Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met

de levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. De

overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit royaltyopbrengsten. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de

verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de

nominale waarde.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op

de boekwaarde van de vordering.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde

prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te

verrichten diensten.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende

activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als

afdekkingsinstrument.

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde

projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van

over de omzet geheven belastingen.
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2.4  Toelichting op de jaarrekening

Kosten 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Belastingen

Resultaat deelnemingen (gewaardeerd op netto-vermogenswaarde)

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het

actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur /

verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet

afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de

afschrijvingen.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden

met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en

verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande

boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde

winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met

wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van

wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande

jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan de

vennootschap wordt toegerekend.
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2.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa beveiligingsinstallatie en bewegwijzering

Het verloop van de Materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Beveiligings-

installatie

Beweg-

wijzering

Inventaris

€ € €

Aanschafwaarde 833.111 116.369 790

Cumulatieve afschrijvingen -662.638 -92.133 -243

Boekwaarde per 1 januari 170.473 24.236 547

Investeringen 688 14.229 -

Afschrijvingen -50.161 -3.762 -78

Mutaties 2018 -49.473 10.467 -78

Aanschafwaarde 833.799 130.598 790

Cumulatieve afschrijvingen -712.799 -95.895 -321

Boekwaarde per 31 december 121.000 34.703 469

Beveiligingsinstallatie 10 %

Bewegwijzering 10 %

Inventaris 10 %

Materiële vaste activa glasvezelnetwerk

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Glazvezel-

netwerk

Aansluiting 

Glasvezel-

netwerk leden

Aansluiting 

Glasvezel-

netwerk

€ € €

Aanschafwaarde 177.280 46.423 286.161

Cumulatieve afschrijvingen -17.127 -12.865 -190.418

Boekwaarde per 1 januari 160.153 33.558 95.743

Investeringen 3.500 7.246 -

Afschrijvingen -6.137 -4.936 -26.477

Mutaties 2018 -2.637 2.310 -26.477

Aanschafwaarde 180.780 53.669 286.161

Cumulatieve afschrijvingen -23.264 -17.801 -216.895

Boekwaarde per 31 december 157.516 35.868 69.266

Afschrijvingspercentages:
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2.5  Toelichting op de balans

Glasvezelnetwerk 3 %

Aansluiting glasnet leden 10 %

Aansluiting glasvezelnet 10 %

Financiële vaste activa

Andere deelnemingen

De belangen van de vennootschap in andere maatschappijen zijn als volgt verdeeld:

Naam Vestigings-

plaats

Aandeel in 

kapitaal

Eigen 

vermogen 

conform laatst 

vastgestelde 

jaarrekening

Resultaat 

conform laatst 

vastgestelde 

jaarrekening

% € €

Deelneming Glasnet B.V. Tiel 50               88.617 50.319

Certificaten Logistieke Hotspot Rivierenland B.V.Tiel

Andere deelnemingen

Deelneming Glasnet B.V. 44.308 24.370

Certificaten Logistieke Hotspot Rivierenland B.V. 1.350 1.350

45.658 25.720

Deelneming Glasnet B.V.
Boekwaarde per 1 januari 24.370 -

Aandeel in het resultaat 19.938 24.370

Boekwaarde per 31 december 44.308 24.370

Certificaten Logistieke Hotspot Rivierenland B.V.

Boekwaarde per 31 december 1.350 1.350

Langlopende leningen

Lening Glasnet B.V. 75.000 75.000

Lening Glasnet B.V.

Stand per 31 december 75.000 75.000

Het rentepercentage van de lening bedraagt 3%. Aflossing vindt voor het eerst plaats op 1 januari 2020 in

de 5 termijnen.

Het vermogen en het resultaat van de deelneming Glasnet B.V. is verkregen op basis van voorlopige cijfers.

Afschrijvingspercentages:
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2.5  Toelichting op de balans

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren 7.000 387

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 14.915 5.408

Omzetbelasting

Omzetbelasting 14.915 5.408

Overlopende activa

Overlopende activa 511 -

Liquide middelen

Rekening-courant bank 376.032 294.114

Bedrijfsspaarrekening 59.524 59.509

435.556 353.623

De saldo op de spaarrekening is vrij opneembaar, het rentepercentage bedraagt 0,1 %.

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
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2.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves

Stand per 1 januari -2.439.672 -2.321.003

Resultaat vorige periode -56.130 -118.669

Stand per 31 december -2.495.802 -2.439.672

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018

Inleggelden

Inleggelden 3.479.064 3.423.047

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren 19.889 17.171

Overlopende passiva

Overlopende passiva - 433

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Vaststellingsovereenkomst
In 2015 is een vaststellingsovereenkomst voor 4 jaar tussen de Gemeente en de Coöperatie gesloten. Daarin is

overeengekomen dat alle beheer en onderhoud zowel op B-niveau als A-niveau onder verantwoordelijkheid komt

van de Coöperatie. Eis van de gemeente in deze overeenkomst is dat het beheer en onderhoud via aanbesteding

dient plaats te vinden. Van de Bijl en Heierman B.V. heeft na aanbesteding het werk gegund gekregen voor een

periode van 4 jaar.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2018 bedraagt € 0.

Voor een gedetailleerd overzicht van het kapitaal verwijzen wij u naar de bijlagen.

De inleggelden worden verkregen van de leden bij aankoop gronden. Deze bedragen in 2018 Euro 3,50 per m2. Met

de fiscus is afgesproken dat de inleggelden worden beschouwd als kapitaal en niet als bijdrage.
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2.6  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2018 2017

€ €

Netto-omzet

Opbrengst jaarlijkse bijdrage 346.050 315.108

Omzet verhuur 13.500 13.500

Gemeentelijke bijdrage beheer en onderhoud 76.742 76.742

Overige opbrengsten 1.500 1.500

Doorberekening PoP-kasten - 18.877

437.792 425.727

De omzet bestaat uit de bijdragen van de leden ten bedrage van Euro 0,34 per m2,

zoals vastgesteld op de ledenvergadering van mei 2016. De bijdrage is in 2018 met 10% gestegen t.o.v. 2017.

De bijdragen van de gemeente aan het beheer en onderhoud wordt in de opbrengsten meegenomen en niet

gesaldeerd met de post groenvoorziening.

Inkoopwaarde van de omzet

Beveiliging 155.060 183.953

Onderhoud bewegwijzering 7.444 6.939

Onderhoud openbare ruimte 118.642 107.346

Electra slagboominstallaties 2.805 6.511

283.951 304.749

Kosten van uitbesteed werk/inhuur derden

Kosten parkmanager 39.894 35.075

Kosten office manager 10.613 11.962

Kosten controller/administrateur 21.793 28.463

Kosten coördinatie sbbt 5.879 4.050

78.179 79.550

Overige bedrijfsopbrengsten

Overige bedrijfsopbrengsten 5.490 -

De Coöperatie heeft geen medewerkers in loondienst. De voor het functioneren van de Coöperatie

noodzakelijke werkzaamheden worden verricht door derden.

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit vergoeding van verzekering vanwege beschadigde slagbomen.

De netto-omzet over 2018 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 2,8% gestegen.
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2.6  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2018 2017

€ €

Afschrijvingen Materiële vaste activa

Kosten van beveiligingsinstallatie 50.161 61.037

Kosten van bewegwijzering 3.762 2.035

Kosten van inventaris 78 78

54.001 63.150

Afschrijvingen materiële vaste activa

Kosten aansluiting glasnet leden 4.936 4.615

Kosten glasvezelnet 26.477 28.238

Kosten glasvezelnetwerk 6.137 6.052

37.550 38.905

Heffingen

Heffingen 247 245

Defibrillatoren

Defibrillatoren 2.720 2.720

Afboeking debiteuren

Dotatie voorziening oninbare debiteuren 57 -

Communicatiekosten

Communicatiekosten 336 1.907

Kantoorkosten

Portokosten 409 673

Telecommunicatie - 649

Internetkosten 2.400 2.700

Kosten automatisering 1.074 1.074

Contributies en abonnementen 7.942 6.084

Vakliteratuur 475 200

12.300 11.380

De jaarcontributie aan OCT 2018 bedroeg Euro 5.200,-. Voor accountantskosten is Euro 2.400,- als

transitorische post opgenomen. Verzekeringen (bestuurs- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen)

bedroegen Euro 1.000,-.
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2.6  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2018 2017

€ €

Bestuurskosten

Representatiekosten 623 -

Bestuurskosten 977 3.726

1.600 3.726

Studies

Studies - 1.800

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate bedrijfsspaarrekening 2.250 2.265

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 218 360

Aandeel in het resultaat van deelnemingen

Resultaat deelneming 19.938 24.370

In de bestuurskosten is Euro 623,- aan kosten ALV en Euro 1.000,- aan afscheid bestuursleden opgenomen.
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3.  Overige gegevens

3.1  Verklaring

3.2  Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
Ter vaststelling wordt conform art. 14 lid 1 van de statuten de jaarrekening voorgelegd aan de algemene

vergadering.

Voorgesteld wordt aan de algemene ledenvergadering het resultaat van dit boekjaar ten laste te brengen

van het eigen vermogen.

Hiervoor wordt verwezen naar de onder 3.3 opgenomen controleverklaring.
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3.3  Controleverklaring

Coöperatie Medel U.A.

het bestuur

Zandweg 2

4111 LH  Zoelmond

Ons oordeel

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Coöperatie Medel U.A. te Zoelmond

gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de winst- en

verliesrekening over 2018 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde

grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van het vermogen van Coöperatie Medel U.A. op 31 december 2018 en van het resultaat over 

2018 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: met de

jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van

Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen

bevat. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag

en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie

'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Coöperatie Medel U.A. zoals vereist in de Verordening inzake de

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en

beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons

oordeel.

B. VERKLARING VAN DE IN HET RAPPORT OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij

de jaarrekening. 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die

bestaat uit: de overige gegevens.

A. VERKLARING VAN DE IN HET RAPPORT OPGENOMEN JAARREKENING 2018

De basis van ons oordeel
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende

afwijkingen op ons oordeel.

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de

entiteit.

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de

jaarrekening staan.

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige

interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te

maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat

als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis

voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter

dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne

beheersing.

C. BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het

voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als

beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de

onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
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Hilversum, 22-05-2019

Global Accounting & Advisory B.V.

drs. P.E.M. Peerboom RA

Registeraccountant

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens

het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan

voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om

aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de

jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies

zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar

continuïteit niet langer kan handhaven

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen

toelichtingen; en

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en

gebeurtenissen.

Wij communiceren met de governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en

timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,

waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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4.1  Specificatie kapitaal 

€ € € €

Kapitaal 

Stand per 1 januari 3.423.047 3.202.697

3.423.047 3.202.697

Bij: Storting inleggelden
Storting inleg 56.017 220.350

56.017 220.350

Kapitaal per 31 december 3.479.064 3.423.047

20172018
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ALV 22 mei 2019 

Notitie: Parkeerplaats Algemene Ledenvergadering 22 mei 2019 
 

 
De werkgroep “parkeerplaats Medel” ontving na de ALV van 30 mei 2018 vanuit het bestuur 
de opdracht om een gedegen oplossing te zoeken voor het gebruik van de parkeerplaats en 
de daaraan verbonden inrichting.  
 
De werkgroep heeft het afgelopen jaar door intensief samen te werken, plannen te 
ontwikkelen en door diverse gesprekken te voeren met tal van betrokkenen en specialisten, 
een concrete oplossing uitgewerkt voor het gebruik en inrichting van de parkeerplaats en 
aan het bestuur voorgelegd. De geraamde kosten van deze concrete oplossing passen 
binnen de begroting van Coöperatie Medel. De oplossing zal in de toegankelijkheid voor de 
doelgroep reguleren, zal de overlast op en rond het terrein tegengaan en biedt een 
oplossing voor de huidige beperkingen. 
 
Middels dit agendapunt wordt de oplossing voorgelegd aan de leden tijdens de ALV van 22 
mei 2019 en wordt verzocht om deze oplossing goed te keuren zodat overgegaan kan 
worden naar de implementatie en inrichtingsfase. 
 
Uitleg uitgevoerde werkzaamheden door de werkgroep 
De werkgroep heeft zich beraadt over de huidige situatie van de bestaande parkeerplaats, 
zowel de goede als de te verbeteren zaken die geconstateerd of in de toekomst te 
verwachten zijn. De doelgroep waar de parkeerplaats voor voorzien is, is gedefinieerd als; 
Alle nationale en internationale vrachtwagens en chauffeurs die Medel als losadres hebben 
en in opdracht van een leverancier, ontvangers of vervoerders goederen afleveren en in het 
bezit zijn van de hiervoor benodigde documenten, welke in afwachting zijn van het tijdstip 
en/of de bevestiging te kunnen lossen op het op Medel gedefinieerde adres. 
 
Belangrijke doelstellingen voor de werkgroep waren het borgen van de geautomatiseerde 
24/7 toegankelijkheid van de parkeerplaats voor de beoogde doelgroep en het voorkomen 
van de zogenaamde zuigende werking voor beroepsverkeer, vanaf de A15, waarbij 
nadrukkelijk rekening gehouden is met de toenemende transporten over de A15 de 
komende 10 jaar. Additioneel hieraan zijn de volgende bepalingen gekoppeld: 
 

• Het is cruciaal dat de doelgroep ‘eenvoudig’ toegang kan krijgen tot de parkeerplaats 
om zodoende structureel en/of periodieke overlast van parkerende vrachtwagens zo 
veel mogelijk te voorkomen, en; 

• Het is cruciaal dat doelgroep voldoende voorzieningen krijgt om de overlast rondom 
de parkeerplaats structureel te reduceren, en; 

• Het is van belang dat de toegepaste systemen en applicaties online benaderbaar zijn 
en beheerd kunnen worden, zodat handhaving van geldende regels zo eenvoudig 
mogelijk ingericht kan worden. 

 
De werkgroep heeft deze doelstellingen verwerkt in een plan en aan de hand van adviezen 
van diverse specialisten uitgewerkt. Voor de automatisering zijn er diverse offertes 
aangevraagd bij verschillende (grote, bekende en lokale) partijen die ervaring en referentie 
hebben van en met vergelijkbare parkeerplaatsen. De firma Lijo is uiteindelijk geselecteerd 
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als de beste aanbieder, vooral vanwege de hoge mate van flexibiliteit t.o.v. de commerciële 
voorwaarden. De inrichting van het systeem is reeds in overleg bepaald en heeft als groot 
voordeel dat definitieve inrichting flexibel in samenspraak met de beheerder afgestemd 
wordt. 
 
De werkgroep heeft diverse kostenreducties t.o.v. de huidige exploitatie gedefinieerd, die 
middels een geoptimaliseerde inrichting gerealiseerd kunnen worden. Door het plaatsen van 
grote betonblokken (legoblokken) worden schades aan poorten, hekwerken, beplantingen 
en omgevingsoverlast, gereduceerd. Hierdoor ontstaat een logische routing over het terrein 
en zijn de parkeervakken eenduidig bepaald en toegankelijk. 
Daarnaast zijn er slimme oplossingen gevonden voor de plaatsing van meer afvalcontainers 
in de grond, waardoor de overlast op en rond de parkeerplaats afneemt en kosten voor 
knaagdierbestrijding drastisch afnemen. Tevens verbetert deze oplossing de uitstraling van 
het terrein, t.o.v. de huidige stalen containers en zwerfvuil. 
 
De stankoverlast als gevolg van plassende en poepende chauffeurs is onacceptabel en past 
geheel niet bij de uitstraling en de toekomstplannen die Medel nastreeft. Het plaatsen van 
een dixie past niet in dit beeld. Een semipermanente opstelling met WC’s  biedt wel de juiste 
voorziening, waarmee ook de overlast drastisch zal afnemen. Door de uitbreiding van Medel, 
de visie en de druk op een goede voorziening zoals de parkeerplaats, is een investering als 
deze een must geworden. 
Vanzelfsprekend zal deze unit aan hoge eisen moeten voldoen en zo eenvoudig mogelijk 
maar doeltreffend ingericht zijn. De werkgroep heeft hiervoor een bekende en bewezen 
oplossing geselecteerd en begroot. Met het plaatsen van een aantal zonnepanelen kan de 
unit nagenoeg energie neutraal worden gemaakt. 
 
Voor de digitale en fysieke handhaving en beheer van de parkeerplaats en haar systemen, 
zijn zowel Lijo als Marcel van den Berg aangewezen. 
 
 
 



Prijspeil 2019 Met Parkeerplaats t/m 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023

A uitgegeven/uit te geven (m2) Medel 1 1.095.331 5.000 5.000 35.000 35.000 35.000
uitgegeven/uit te geven (m2) Medel 2 50.000 100.000 100.000 75.000

Totaal 1.095.331 5.000 55.000 135.000 135.000 110.000

inkomsten vanaf 2013 m2 * Euro 3,50 17.500 192.500 472.500 472.500 385.000

aflossing op lening van Glasnet BV (euro 75.000) 15.000 15.000 15.000 15.000

Investeringen

B1 Slagboom parkeerplaats 5.000
Toegangsysteem parkeerplaats 42.500
Betonblokken poorten parkeerplaats 1.500
Vuilniscontainers parkeerplaats 5.000
Betonblokken gehele hekwerk parkeerplaats 9.000
Versmallen entree parkeerplaats 1.000
Sanitaire unit Parkeerplaats 17.500

B Investeringen vervanging 100.000 130.000 140.000 140.000

C Bewegwijzering ivm aangeven camera's 1.000 1.000
Aanbrengen bewegwijzering Medel 2 5.000 5.000 5.000
Beveiliging/infrawerken 5.000 5.000
Vervanging  camera's door intelgente camera's 57.000 6.000
Uitbreiding Dome camera's Medel 2 (14 stuks) 36.000 12.000
Aansluiting glasvezelnet ( ontwerp en begeleiding ) 35.000
Aanleg glasvezelnet in Medel 2 55.000 18.000
Aansluiting glasvezelnet Medel 2 (per 4ha 1 aansluiting) 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Plaatsen noodstroomvoorziening camera's 5.000 2.000

D
Beveiliging straatkasten van de camera's 1.500 1.500 1.500 1.500
Dome camera nabij de PoP kast bij parkeerplaats 4.500
Beveiliging parkeerplaats naast Dijkhuizen 2.000 2.000 2.000 2.000
Noodstroomvoorziening PoP-kast met aggregaat 9.000 3.000 3.000 3.000
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Voorziening af/toename (bijdragen -/- uitgaven) 19.952 -47.944 -62.453 -141.906 -205.659
( - = voordeel)

435.556 232.604 267.547 637.000 1.110.906 1.572.566
E

Rente deposito 0,1% 284 200 402 824 1.292
Rente lening Glasnet 3% (Euro 75.000) 2.250 1.800 1.350 900 450

LIQ
Bankstand per ultimo 435.556 235.138 269.547 638.753 1.112.630 1.574.308

Uitgaven 2018 2019 2020 2021 2022 2023
H

Onderhoud bewegwijzering (inc. Uitbreiding Medel 2) 8.000 8.000 10.000 10.000 10.000
I

Lijo (incl. alarmcentrale) 123.000 113.000 113.000 113.000 113.000
Glasnet Tiel camera posities (40 camera's+ Medel 2 (14 camera's)) 40.000 40.000 53.544 54.544 55.544
Lijo alarmcentrale (14 camera's Medel 2) 24.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Onderhoud en verzekeringen beveiliging 1.488 2.026 2.226 2.426 2.626
Kosten onderhoud camera masten/stroomvoorziening 6.000 6.400 6.800 7.200 7.600

K

Beheer en onderhoud Glasnet (zie bijdragen) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
L

Onderhoud en beheer groen (A en B Niveau, zie bijdragen) 106.000 106.000 131.000 131.000 131.000

Toegangsysteem parkeerplaats 800 800 800 800 800
Vuilniscontainers parkeerplaats (huur en ledigen) 4.580 4.500 4.500 4.500 4.500
Onderhoud sanitair parkeerplaats 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Schoonmaakkosten en beheer terrein/hekwerk parkeerplaats 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Kosten notaris opstalrecht 1.000
Overdrachtsbelasting

N
Onderzoek bereikbaarheid Medel 25.000
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Bijdrage kosten Openbaar Vervoer Medel 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
O

Onderhoud AED ( 40  stuks * euro 85) 3.400 3.400 3.400
Secretariaat 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500
Administratie/jurist 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Inhuur parkmanager 40.000 25.000 15.000
Inhuur nieuwe parkmanager 7.500 12.500 19.200 19.400 19.600

P
Abonnement Twinfield 750 750 750 750 750
Abonnement CRM pakket 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

Kantoorkosten/lidmaatschappen (OCT) 10.000 10.000 11.000 11.000 11.000
Communicatiekosten (o.a. WerkZaak, LHR) 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Bestuurskosten 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

R
Onvoorzien 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Totaal uitgaven 496.818 441.676 480.520 463.920 465.720

Bijdragen 2018 2019 2020 2021 2022 2023

S
Huuropbrengsten beheer en onderhoud glasvezelnetwerk aan Glasnet (Zie K) -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500
Huuropbrengsten noodstroomvoorziening PoP-kast aan Glasnet (Zie D) -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Bijdrage gemeente in groenvoorziening B- Niveau (Zie L) -78.000 -78.000 -100.000 -100.000 -100.000
bijdrage van leden -383.366 -396.119 -427.472 -490.326 -555.879

Totaal bijdragen -476.866 -489.619 -542.972 -605.826 -671.379

Saldo exploitatie uitgaven en bijdragen van/naar voorziening 19.952 -47.944 -62.453 -141.906 -205.659
T

Voorziening dubieuze debiteuren 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Afschrijvingen 91.551 101.576 132.651 163.726 189.551 212.301
Voorziening Groot onderhoud parkeerplaats ( euro 200.000) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
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Totaal kosten (uitgaven plus afschrijvingen) 628.394 604.327 674.246 683.471 708.021

U
bijdrage leden 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39

Jaarlijkse uitgaven per m2 (excl. afschrijvingen) 0,45 0,40 0,42 0,39 0,38

Jaarlijkse kosten per m2 (incl afschrijvingen) 0,57 0,55 0,59 0,58 0,58

Resultaat berekening 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totaal bijdragen (opbrengsten) 476.866 489.619 542.972 605.826 671.379

Totaal kosten -628.394 -604.327 -674.246 -683.471 -708.021

Rente en bankkosten 2.534 2.000 1.752 1.724 1.742

Resultaat -148.994 -112.707 -129.521 -75.921 -34.900

Afschrijvingen 101.576 132.651 163.726 189.551 212.301
Voorzieningen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Voorziening groot onderhoud (opbouw tot euro 200.000) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Cash flow -17.418 49.944 64.205 143.630 207.401
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Coöperatie Medel 
 

Toelichting bij meerjarenbegroting 2019 - 2023 
 
Ad A De verkoop van gronden in Medel 2 is voor 2019 op nihil gesteld 
wegens afhandeling van diverse bezwaarschriften. De Raad van State zal 
naar verwachting eind dit jaar/begin volgend jaar uitspraak omtrent de 
ingediende bezwaren doen. Verwacht wordt dat de leveringen in 2020 
hervat kunnen worden. Na 2024 zullen de leveringen van gronden op 
Medel 1 afgerond zijn. Voor Medel 2 zal dit na 2026 zijn. 
  
Ad B In 2019 vinden er investeringen plaats voor de parkeerplaats. Vanaf 
2020 zullen naast uitbreidingsinvesteringen met name voor Medel 2, 
vervangingsinvesteringen in Medel 1 plaatsvinden. 
 
Ad C In 2019 moeten de camera’s worden vervangen vanwege slijtage van 
behuizing, lenzen en de daardoor meer ontstane storingen. De te plaatsen 
camera’s worden intelligente camera’s. 
 
De nieuw te plaatsen camera’s op Medel uitbreiding worden naar rato 
geplaatst , waarbij rekening wordt gehouden met de voortgang van uitgifte, 
alsmede het gereedkomen van de wegenstructuur. Het aantal is afhankelijk 
van de verkeersstromen bij de Medelsestraat. 
 
Ad C In 2019 wordt een begin gemaakt met de aanleg van de 
nutsvoorzieningen in de uitbreiding van Medel. Hiertoe zijn voor het 
glasvezelnetwerk in samenspraak met de aannemer, die het beheer heeft 
van het netwerk, ontwerpen gemaakt voor het aantal vezels en handholes. 
Alle nutsbedrijven gaan akkoord met een gezamenlijke aanleg van de 
ondergrondse ligging van de kabels en leidingen. De aan te leggen buizen en 
handhole’s , alsmede de aanleg van een stroomvoorziening voor de 
camera’s zijn voor rekening van het Industrieschap Medel. De kosten van 
het ontwerp, begeleiding en het aanbrengen van de vezels zijn voor de 
eigenaar (Coöperatie Medel). De kosten zijn geraamd op ca. 108.000 euro 
en zijn verdeeld over de jaren 2019 t/m 2021 (35.000 / 55.000 / 18.000) 
 
Ad D De PoP kast nabij de parkeerplaats wordt beveiligd met een dome 
camera, die de entree tot de POP-kast zal bewaken. 
 
Omdat de PoP kast een steeds grotere functie voor het gebied Tiel krijgt, is 
het noodzakelijk om bij stroomuitval een back up te hebben middels een 
noodstroomvoorziening. Deze voorziening bestaat uit een compacte 



hoeveelheid accu’s die intern worden geplaatst Door het aanbrengen van 
een stroomverbinding middels aansluitpunten in de PoP kast , kan voor 
langere periode bij stroomuitval een stroomaggregaat geplaatst worden. 
Hiervoor wordt met de fa. Bredenoort een contract opgesteld voor de 
beschikking van de apparatuur binnen de door ons opgelegde aanrijtijd. De 
kosten hiervoor ( 18.000 euro) worden over de komende jaren verdeeld  
( t/m 2022 ) ( 9.000 / 3.000 / 3.000 / 3.000 ) 
 
Ad I De contracten met Securitas zijn opgezegd. Voor de beveiliging is 
gekozen voor Lijo, eveneens voor de alarmcentrale. 
 
Ad L  De kosten voor de parkeerplaats zijn jaarlijks euro 20.000. 
 
T.a.v. beheer en groen onderhoud vindt in 2019 volgens Europese richtlijn 
opnieuw aanbesteding plaats. Hiertoe is, in samenspraak met de gemeente 
Tiel, overleg met de AVRI. Gelet op de huidige regelgeving is het niet meer 
mogelijk om onderhandse aanbestedingen voor het groenonderhoud te 
organiseren.  
 
Overig 
 
Het resultaat is uitgaande van de opgenomen posten in 2023 vrijwel nihil.  
De liquiditeitsbuffer komt in 2023 op ca. 1.5 mln. euro 
 
Voorstel is de jaarlijkse bijdrage in 2020 op euro 0,36 per m2 te stellen. 
 
Opgesteld door : H. Dorjee en J.A. Eerens 




