
 

 

 

 

 

 

 

 

 Coöperatie Medel U.A. 

 
 
 
Agenda Ledenvergadering Coöperatie Medel  

 

Vergaderdatum 7 oktober 2020 

Locatie  Restaurant de Betuwe, Hoog Kellenseweg 7 te Tiel 

Ontvangst om  09.15 met koffie/thee en lekkernijen 

             Aanvang vergadering 09.30 uur – Einde 11.00 uur  

 Gelegenheid tot napraten  

 

Agendapunt Door Ligt voor ter Bijlage 

1. Opening  (Henk van der Scheer) - - 

2. Mededelingen, in- en/of nagekomen stukken (Henk van der Scheer) Informatie - 

3. Oproep bestuursleden (Henk van der Scheer) Informatie - 

4. Verslag 22 mei 2019 (Henk van der Scheer) Vaststelling ja 

5. Jaarrekening en Jaarverslag 2019                                         
           (getekend exemplaar ter inzage beschikbaar) 

 

(Jeroen Schenning) Vaststelling ja 

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

7. Aanpassing Huishoudelijk Reglement (Henk Dorjee) Vaststelling - 

8. Beheer & Onderhoud  (Joop Eerens) Informatie - 

9. 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 - 

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

11. Glasnet Tiel                                                                   (Jeroen Schenning) Informatie  - 

12. Logistic Valley Rivierenland & Ontwikkeling Campus   

                   

(Angelique Loos) Informatie  - 

13. Toegangsprocedure parkeerplaats Bedrijvenpark Medel (Marcel van den Berg) Informatie - 

14. Regionale Energie Strategie (Olav Laurensse) Informatie - 

15. Nieuws van Bedrijvenpark Medel (John Theewis) Informatie - 

16. Sluiting (Henk van der Scheer) - 
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V E R S L A G 
VAN D E  ALGE M E NE LE D ENVERGADERING

22 mei 2019

1 . O pen i ng
2 . Medede l i ngen , i n - en /o f  nagekom en  s tukken  
3 . Ve r s l ag  230  m e i  2018
4 . J aa r r eken ing en  j aa r ve r s lag  2018
5 . Pa r kee r p laat s
6 . Meer j a r enbegr ot ing t /m  2023
7 . Aanbes ted ing  Beheer  &  O nder houd
8 . O CT  & O CT  Ac tuee l
9 . SBBT  en  de  t e r r e i nbeve i l ig ing op  Bed r i j venpar k  Mede l
10 . G l as net T i e l
11 . Log i s t ieke  Ho ts po t R i vi e r en land &  O n tw i kke l i ngen Cam pus
12 . N i euws  van  Bedr i j venpa rk  Mede l
13 . S l u i t ing
14 . Bo r r e l  en  b i t es

AGENDA: 
WORDT ONGEWIJZIGD VASTGESTELD

Verslag 
van de algemene ledenvergadering
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MEDEDELINGEN, IN - EN/OF NAGEKOMEN STUKKEN

Verslag 
van de algemene ledenvergadering

 Het verslag van 30 mei 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld

VERSLAG 30 MEI 2018

Verslag 
van de algemene ledenvergadering
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JAARREKENING EN JAARVERSLAG 2018

5

Wordt ongewijzigd vastgesteld

Jeroen Schenning

Verslag 
van de algemene ledenvergadering

 Het bestuur wordt gedechargeerd voor het gevoerde beleid over het 
afgelopen jaar.

DECHARGE BESTUUR

6

Verslag 
van de algemene ledenvergadering

5
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PARKEERPLAATS

7

Henk van der Scheer

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.

Verslag 
van de algemene ledenvergadering

 Borgen van geautomatiseerde 24/7 toegankelijkheid 
 Voorkomen van zuigende werking vanaf A15
 ‘Eenvoudig’ toegang 
 Voldoende voorzieningen
 Overlast rondom parkeerplaats structureel reduceren,
 Toegepaste systemen en applicaties online benaderbaar en beheren
 Handhaving geldende regels zo eenvoudig mogelijk inrichten

UITGANGSPUNTEN WORDEN TOEGELICHT

8

Verslag 
van de algemene ledenvergadering

7
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Het bestuur vraagt de leden in te stemmen met de aangedragen 
oplossing, conform notit ie die was toegevoegd aan de 
vergaderstukken en ter vergadering toegelicht, zodat overgegaan 
kan worden naar de implementatie en inrichtingsfase van de 
parkeerplaats op Bedrijvenpark Medel.

Besluit 22 mei 2019: 
de leden stemmen unaniem in met het voorstel van het bestuur

TE NEMEN BESLUIT PARKEERPLAATS

9

Verslag 
van de algemene ledenvergadering

MEERJARENBEGROTING T/M 2023

10

Verslag 
van de algemene ledenvergadering

9
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Prijspeil 2019 Met Parkeerplaats 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

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

12

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

11
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13

N
Onderzoek bereikbaarheid Medel 25.000
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

Totaal kosten (uitgaven plus afschrijvingen) 628.394 604.327 674.246 683.471 708.021

14

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

13
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De leden worden gevraagd in te stemmen met de  voorliggende 
meerjarenbegroting t/m 2023

Besluit 22 mei 2019: 
de leden stemmen unaniem in met de voorliggende 
meerjarenbegroting

TE NEMEN BESLUIT

15

Verslag 
van de algemene ledenvergadering

BEHEER & ONDERHOUD

16

John Theewis

 Joop Eerens geeft een toelichting op de 
aanbestedingsprocedure beheer en onderhoud 
Bedrijvenpark Medel waarna met de leden de diverse 
varianten worden besproken. 

Verslag 
van de algemene ledenvergadering

15

16
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Optie 2 Optie 4

Bestek voor 1 jaar door Coöperatie Medel 
aanbesteden door 4 aannemers uit te 
nodigen. Voorbereiding en procedurekosten 
ca 12.500 euro. In dit bestek de 
mogelijkheid opnemen van een verlenging 
van 1 jaar. Geen risico dat bestek opnieuw 
moet worden aanbesteed. Nadeel kan 
kortere periode zijn waardoor aannemer 
mogelijk een hogere inschrijving doet.

Inschakelen AVRI. De AVRI werkt voor 
diverse gemeenten in Rivierenland en heeft 
onlangs Europese aanbesteding gehouden 
voor het totaalareaal binnen gemeente Tiel. 
Medel maakt hier onderdeel van uit. 
Aannemer Klinkels heeft het werk tot 
2022. Daarna zal AVRI een nieuw bestek op 
de markt brengen. De prijzen voor het B 
niveau zijn bij de gemeente bekend. Voor 
het A niveau, dat de Coöperatie vraagt, 
volgt de meerprijs.

KEUZEMOGELIJKHEDEN 
A A NB ESTEDINGSPROCEDURE B E HEER E N  O N D ERHOUD

17

Verslag 
van de algemene ledenvergadering

Uit stemming onder de leden blijkt dat de voorkeur van de meesten 
uitgaat naar optie 4 en vervolgens optie 2. Optie 1 en 3 vervallen.
Voorzitter stelt  vast dat het bestuur van de leden mandaat heef t 
gekregen om voor € 25.000,- het A niveau te regelen. 
Op termijn kan beoordeeld worden hoe optie 2 uitgevoerd wordt. 
Het bestuur wordt door de parkmanager op de hoogte gehouden over 
de voortgang.

BESLUIT 
A A NB ESTEDINGSPROCEDURE B E HEER E N  O N D ERHOUD

18

Verslag 
van de algemene ledenvergadering
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ER WORDT KENNISGENOMEN VAN DE 
TOELICHTING DOOR MARCEL VAN DEN BERG

 Nieuwe huisstij l  
 Chep Benelux 20 juni 2019
 Zonnepanelen project ‘Zon op Bedrijfsdaken’
 Overleg met de polit iek
 Parkmanagementmovie
 Alle bedrijven op Medel alt i jd genodigd

Verslag 
van de algemene ledenvergadering

ER WORDT KENNISGENOMEN VAN DE  
TOELICHTING DOOR MARCEL VAN DEN BERG

• Samenwerking met LIJO
• Camera vervanging
• Veiligheidsontbijt 10 oktober  

Verslag 
van de algemene ledenvergadering

19
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TOELICHTING DOOR JEROEN SCHENNING

Stand van zaken

ER WORDT KENNISGENOMEN VAN DE 
TOELICHTING DOOR JEROEN SCHENNING

22

Jaarrekening ligt voor een ieder na deze vergadering ter inzage

21

22
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Cijfers per mei 2019:

165 aansluitingen b egroot 171 werkeli jk
Gepland v oor oplevering 4

B egrote omzet 8 2.391
Werkeli jke omzet 8 5.906

CIJFERS GLASNET TIEL
Jeroen Schenning

Verslag 
van de algemene ledenvergadering

LOGISTIEKE HOTSPOT 2.0

24

Marcel van Berg

• 29/05/19 is het Koningspaar te gast bij Vonk Transport tijdens hun bezoek aan de 
regio. 

• 31/10/19 Dag van de Logistiek voor VMBO leerlingen op diverse locaties  OCT en 
Medel sponsoren beide deze dag met een bedrag van 2500,--

23

24
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25

N I E U W S  D O O R  N A N N E  Z W I E P

Verslag 
algemene ledenvergadering

25

26
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 Er wordt een kavel bebouwd waarop tril l ingsoverlast werd gemeld . De 
aannemers zullen worden gevraagd hier aandacht aan te besteden. Arcelor
Mittal gaat zich op deze locat ie vest igen. Nog niet is duidel ij k is wat er met 
het andere pand gebeurt .

 Er is een koopovereenkomst geslo ten voor een andere kavel in combinat ie 
met een kavel van een derde part ij . De lever ing daarvan moet nog 
plaatsvinden. Met de derde partij  wordt door Coöperat ie Medel gesproken 
over de jaarli jkse bijdrage.

 De kavel naast Agro Buren is ook verkocht.

27

NIEUWS INDUSTRIESCHAP MEDEL

Verslag 
van de algemene ledenvergadering

 Op Medel 1 zijn er bijna geen grote kavels meer in de verkoop, wel kleinere kavels .

 Er is  ook een toename van opties op een kavel ter mogel i jke uitbreid ing.

 Busli jn 45 zal naar verwacht ing niet over Medel gaan r i jden. Er wordt de komende 
periode met de Provinc ie en Gemeente Tiel gekeken naar alternat ieven. Het MIRT* 
onderzoek is  gestar t om te bekijken hoe het logis t ieke knooppunt kan worden 
vers terkt . Betere bereikbaarheid via openbaar vervoer staat daar hoog op de 
agenda.

*  M I R T s ta a t  v oo r  M e e r j a r e n p ro g ra m m a  I n f ra s t r u c tu u r,  R u i m t e  e n  Tra n s p o r t
D e  R i j k s o v e rh e i d  w e r k t  s a m e n  m e t  a n d e r e  o v e r h e d e n  a a n  h e t  v e i l i g ,  b e r e i k b a a r  e n  l e e f b a a r  h o u d e n  v a n  
N e d e r l a n d .  D i t  d o e n  z i j  d o o r  t e  i n v e s t e re n  i n  b e t e r e  w e g e n ,  h e t  s p o o r  e n  w a t e r we g e n .  A l l e  
i n v e s t e r i n g e n  h i e r v o o r  s t a a n  i n  h e t  M e e r j a r e n p r og ram m a I n f ra s t r u c t u u r,  R u i m t e  e n  Tra n s p o r t  ( M I R T ) .

28

NIEUWS INDUSTRIESCHAP MEDEL

Verslag 
van de algemene ledenvergadering

27

28
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DE VERGADERING WORDT OM …. UUR GESLOTEN

Op naar de borrel & bites

29





























































Jaarverslag Coöperatie Medel U.A. over boekjaar 2019 
 
 
In het boekjaar 2019 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 
Naar verwachting kan Medel 2 op termijn  wel ontwikkeld worden. Hiervoor dient het bestemmingsplan aangepast 
te worden op een aantal onderdelen: bestaande uit: 4ha. niet bestemmen als bedrijventerrein, milieu categorieën 
verlagen en gasloos bouwen. 
Voor Medel 1 heeft de uitspraak geen invloed omdat hier een onherroepelijk bestemmingsplan geldt. 
De uitbraak van het corona virus in 2020 heeft effect gehad op de lopende gang van zaken zowel bij het 
Industrieschap als Coöperatie. Moeilijk is in te schatten hoelang deze situatie blijft bestaan. 
 
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.  
SBBT heeft besloten alle camera’s te gaan vervangen nadat de noodzaak bleek  uit de uitgevoerde analyse 
(onduidelijke beelden). Dit is in 2019 voltooid. 
 
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 de 
gemeente Neder Betuwe en Coöperatie Medel zoals in het verleden ook is gebeurd. Dit is in 2019 afgewikkeld 
zodat eind 2019 een Europese Aanbesteding is gehouden voor 4 jaar ( met de mogelijkheid om deze termijn met 
maximaal 2 jaren te verlengen ) Tot eind 2019 verzorgt Bijl en Heierman het beheer en onderhoud.  
Door het bestuur is besloten om bureau Kragten opdracht te geven het bestek dat voldoet aan de hedendaagse 
eisen ( openbaar groen is een dienst en geen werk ) in samenspraak met de Coöperatie voor te bereiden en daar 
waar nodig te begeleiden . De looptijd van het bestek is maximaal 6 jaren en daarmee wordt voorkomen dat de 
Coöperatie ieder jaar of twee jaren weer een bestek moet maken. De aanbesteding is gegund aan Flora Nova, 
behoudens goedkeuring van de gemeente Tiel . Deze vaststellingsovereenkomst is inmiddels door de gemeente 
Tiel geaccordeerd. 
 
 
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. 
Het voorstel is door het bestuur aangenomen. De uitvoering van het plan is in volle werking. 
De verwachting is dat half 2020 de parkeerplaats in gebruik kan worden genomen. 
Er zal een protocol worden opgesteld over de werkwijze voor de ondernemers. Dit zal vroegtijdig geschieden. 
 
 
Lening aan Glasnet 
 
Het bestuur heeft ermee ingestemd de aflossing van de geldlening aan Glasnet ( euro 75.000) 2 jaar op te 
schorten. Oorspronkelijk zou vanaf 2020 in 5 termijnen worden terugbetaald, dit is nu gewijzigd in 3 termijnen 
vanaf 2022. Ook OCT heeft hiermee ingestemd. Reden hiervoor is de lening van Glasnet bij Rabo bank eerder af 
te lossen. 



Prijspeil 2019 Met Parkeerplaats t/m 2027 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A uitgegeven/uit te geven (m2) Medel 1 1.113.547 25.000 5.000 30.000 35.000 30.000 16.000

uitgegeven/uit te geven (m2) Medel 2 100.000 100.000 150.000 150.000 16.900

Totaal 1.113.547 25.000 105.000 130.000 185.000 180.000 32.900

inkomsten vanaf 2013 m2 * Euro 3,50 3.543.626 87.500 367.500 455.000 647.500 630.000 115.150

aflossing op lening van Glasnet BV (euro 75.000) 0 0 25.000 25.000 25.000

Investeringen

B1 Slagboom parkeerplaats

Toegangsysteem parkeerplaats 8.962

Betonblokken poorten parkeerplaats

vuilniscontainers parkeerplaats

Betonblokken gehele hekwerk parkeerplaats

versmallen entree parkeerplaats

Sanitaire unit Parkeerplaats

Extra camera voor vrachtwagens 4.900

Schanscorven bij de entrees 1.750

Aansluiting op water, riool en electra 10.000

Herstel hekwerken en poorten

Aanpassen beplanting 4.200

Onvoorzien parkeerplaats 10.000

Maken groenbestek voor 6 jaren / inclusief begeleiding kragten 30.000

B Investeringen vervanging 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

C bewegwijzering ivm aangeven camera's 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 14.514

Uitbreiding Dome camera's Medel 2 (14 stuks) 36.000 12.000

Aansluiting glasvezelnet ( ontwerp en begeleiding ) 4.000

Aansluiting glasvezel Medel 1 12 stuks 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

Aanleg glasvezelnet in Medel 2 55.000 18.000

Aansluiting glasvezelnet Medel 2 (per 4ha 1 aansluiting) 8.000 8.000 4.000 4.000

plaatsen noodstroomvoorziening camera's 7.000

uitbreiding glasnetwerk Medel 1 35.000 20.000 20.000

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 8.000 0 0

Noodstroomvoorziening PoP-kast met aggregaat 10.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

voorziening af/toename (bijdragen -/- uitgaven) -42.387 -75.172 -126.258 -205.293 -296.129 -366.329

( - = voordeel)

274.684 185.745 413.417 870.675 1.658.469 2.521.097 2.888.076

E

rente deposito 0,1% 180 250 592 1.215 2.040 2.655

rente lening Glasnet 3% (Euro 75.000) 2.250 2.250 1.500 750 0

LIQ

Bankstand per ultimo 274.678 188.175 415.917 872.767 1.660.433 2.523.137 2.890.731

Uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

H

onderhoud bewegwijzering (inc. Uitbreiding Medel 2) 8.000 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000

I

Lijo (incl. alarmcentrale) 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000

Glasnet Tiel camera posities (40 camera's+ Medel 2 (14 camera's)) 40.000 40.000 41.000 42.000 43.000 44.000

Lijo alarmcentrale (14 camera's Medel 2) 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

onderhoud en verzekeringen beveiliging 240 440 640 840 1.040 1.240

kosten onderhoud camera masten/stroomvoorziening 6.000 6.400 6.800 7.200 7.600 8.000

K

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

L

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

Toegangsysteem parkeerplaats 800 800 800 800 800 800

Vuilniscontainers parkeerplaats (huur en ledigen) 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

Onderhoudhekwerken etc. parkeerplaats 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Schoonmaakkosten toiletunit op parkeerplaats 15.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000

kosten notaris opstalrecht

overdrachtsbelasting

N

Onderzoek bereikbaarheid Medel P.M.

Bijdrage kosten Openbaar Vervoer Medel P.M.

O

onderhoud AED ( 40  stuks * euro 85) 3.400 3.400

secretariaat 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500

administratie/jurist 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

inhuur parkmanager 25.000 25.000 25.000 5.000

inhuur voor parkeerplaats en groenbestek 12.000

inhuur nieuwe parkmanager 20.000 20.000 20.000 22.500 22.800 23.000

P

Abonnement Twinfield 750 750 750 750 750 750

Abonnement CRM pakket 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

kantoorkosten/lidmaatschappen (OCT) 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000

communicatiekosten (o.a. Werk Zaak, LHR) 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

bestuurskosten 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

R

onvoorzien 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Totaal uitgaven 466.990 456.590 456.790 440.890 437.790 439.590

Bijdragen 2020 2021 2022 2023 2024 2025

S

Huuropbrengsten beheer en onderhoud glasvezelnetwerk aan Glasnet (Zie K) -13.500 -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) -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000

bijdrage van leden -400.877 -421.262 -472.548 -535.683 -623.419 -695.419

Totaal bijdragen -509.377 -531.762 -583.048 -646.183 -733.919 -805.919

saldo exploitatie uitgaven en bijdragen van/naar voorziening -42.387 -75.172 -126.258 -205.293 -296.129 -366.329

T

voorziening dubieuze debiteuren 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Afschrijvingen 100.000 100.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Voorziening Groot onderhoud parkeerplaats ( euro 200.000) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Totaal kosten (uitgaven plus afschrijvingen) 631.990 656.590 656.790 620.890 617.790 649.590

bijdrage leden 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 0,40

jaarlijkse uitgaven per m2 (excl. afschrijvingen) 0,41 0,40 0,39 0,36 0,35 0,35

jaarlijkse kosten per m2 (incl afschrijvingen) 0,52 0,56 0,54 0,51 0,50 0,49

Resultaat berekening 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Totaal bijdragen (opbrengsten) 509.377 531.762 583.048 646.183 733.919 805.919

Totaal kosten -631.990 -656.590 -656.790 -620.890 -617.790 -649.590

Rente en bankkosten 2.430 2.500 2.092 1.965 2.040 2.655

Resultaat -120.183 -122.328 -71.650 27.258 118.169 158.983

afschrijvingen 100.000 100.000 150.000 150.000 150.000 150.000

voorzieningen 5.000 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 25.000

cash flow 9.817 7.672 108.350 207.258 298.169 338.983

https://schipperms-my.sharepoint.com/personal/info_schippermanagementsupport_nl/Documents/Cooperatie Medel/ledenvergaderingen/20200107-(ledenvergadering 07 oktober 2020)/Coop meerjarenplan 2020 tot 2026 ALV 2020_aangepast_4september2020.xls 30-9-2020
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Coöperatie Medel 
 
Toelichting Meerjarenbegroting - MJB 

 
Periode: 2020 – 2027 
 
In de voorliggende begroting van de Coöperatie Medel wordt duidelijk dat voor het 
komend jaar niet of nauwelijks kan worden gerekend op grondverkopen in de 
uitbreiding Medel. 
Door de landelijke problemen met de PFAS en CO2 uitstoot is in afwachting van 
landelijk beleid hieromtrent voor 2020 geen inschatting gemaakt inzake mogelijke 
grondverkopen. 
Mocht het landelijke beleid enige houvast bieden inzake Bestemmingsplannen en 
Omgevingsvergunningen dan zal dit niet meer in 2020 gerealiseerd kunnen worden. 
 
Uitgaande van een positieve goedkeuring van het Bestemmingsplan Medel 
uitbreiding is pas in 2021 een inkomsten stroom opgenomen van 10 ha. per jaar voor 
de periode tot 2023. 
Bij snellere verkoop zal dit in positieve zin gevolgen hebben voor deze begroting. 
 
Voor Medel I zijn wel een aantal kleinere kavels opgenomen die kunnen worden 
verkocht , doch ook voor de komende jaren een minimale verwachting van 
grondverkopen. 
 
Er zijn momenteel wel enkele onderhandelingen waarbij grondverkopen mogen 
worden verwacht in 2020. 
 
In deze concept begroting wordt ingegaan op de mutaties ten opzichte van de 
vorige begroting. 
A. De aflossing van een lening van Glasnet is middels Bestuursbesluit 
verschoven naar het jaar 2022 , waarbij wel de kanttekening moet worden gemaakt 
dat de aflossing dan in 3 jaren zal geschieden ( was in 5 jaren ) 
 
B. In deze post is weergegeven de investering van de parkeerplaats , waar een 
toiletunit is geplaatst , alsmede aanpassingen die de toegankelijkheid beperken voor 
passanten. 
Alle begrote bedragen zijn vermeld, waarbij in de kolom 2020 de bedragen zijn 
vermeld die nog resteren voor de afronding van de werkzaamheden en de daarmee 
gemoeide kosten. 
 
Voor het maken van een 2de groenbestek is voor het jaar 2025 een bedrag 
opgenomen van 30.000 euro voor dit bestek. 
Het huidige bestek is gepland voor de jaren 2020/2025. 
 
C. Voor ontwerp en begeleiding glasvezelnetwerk is voor 2020 nog een bedrag 
van 4.000 euro opgenomen. Hier kan ook worden gerefereerd naar de notitie 
Glasvezelnetwerk voor de komen de jaren. 
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In Medel I zijn nog ca. 12 te verkopen kavels , waarbij , indien gewenst door de 
kopers , een gratis aansluiting met een maximum van 4.000 euro , wordt geleverd. 
Dit aantal is nu zichtbaar gemaakt in de begroting tot en met 2025. 
 
D. Voor de beveiliging parkeerplaats nabij Dijkhuizen worden een aantal 
camera’s vervangen , die in het verleden niet op een meldkamer waren aangesloten , 
doch alleen zichtbaar waren middels monitoren in de snackcorner van Dijkhuizen. 
De nieuwe camera’s krijgen een aansluiting op de meldkamer. 
 
De noodstroomvoorziening van de PoP kast zal middels een accu in de PoP kast 
worden geregeld voor de duur van ca. 4/5 uren. 
Daarnaast zal middels een afgesloten stekkerkast aan de buitenzijn van de PoP kast 
een verbinding tot stand gebracht kunnen worden met een in te huren aggregaat. 
Hiertoe zal een abonnement worden afgesloten bij van Bredenoord, waarbij 
contractueel binnen de gewenste tijd van 4 uren de stroom kan worden 
overgenomen bij kabelbreuk en netuitval. 
 
H. Onderhoud bewegwijzering spreekt voor zich , dat bij uitbreiding Medel  extra 
kosten voor onderhoud moet worden opgenomen. 
 
L. Voor het uitvoeren van het groenonderhoud is eind 2019 een aanbesteding 
gehouden , waarbij de aanneemsom per jaar op 106.000 is uitgekomen. 
Er is een extra bedrag in de begroting opgenomen van 25.000 euro opgenomen om 
niet geplande werkzaamheden buiten het bestek om te kunnen uitvoeren. Denk aan 
ziektes van de bomen, vervangen van dode bomen en schades aan meubilair etc. 
Vanuit de gemeente Tiel zijn toezeggingen gedaan die als bijdrage voor de 
groenonderhoud op B niveau zijn berekend. 
Hiertoe zijn vaststelling overeenkomsten opgesteld. 
 
N. Opgenomen posten voor bereikbaarheid en onderzoek Openbaar/besloten 
vervoer is op P.M. gezet. De reden hiervoor is de discussie over het al dan niet 
afgeronde besluitvorming protocol om deze bedragen in de begroting te vermelden. 
 
 
O. Het bureau Kragten die het Groenbestek heeft gemaakt zal ook in 2020 nog 
enkele malen worden ingeschakeld om de nieuwe bestek vorm en nieuwe aannemer 
te informeren op welke wijze de opdrachtgever hier het beste mee om kan gaan.  
 
T. Voorziening glasvezelnetwerk uitbreiding. In de notitie Glasvezelnetwerk is 
aangegeven dat er op korte termijn iets gedaan zou moeten worden aan uitbreiding 
van het netwerk op een aantal locaties. Deze uitbreiding betekent dat er meer vezels 
beschikbaar moeten komen. Er worden meer redundante verbindingen geëist en het 
netwerk loopt tegen capaciteitsproblemen aan. 
 
Algemeen. 
 
De begroting heeft een behouden karakter gekregen en de grote investeringen zijn 
gedaan en afgerond in 2019. 
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Enige zorg omtrent het al dan niet doorgaan van Medel uitbreiding ligt nog steeds op 
de loer, dan wel de mogelijkheid van trage besluitvorming. 
 
Opgemaakt, Tiel 
30-09-2020 
 
Joop Eerens en Henk Dorjee. 
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Definities  

Algemene Leden Vergadering:  de algemene ledenvergadering van de leden van de vereniging (hierna te  

noemen: ALV);   

Beheerorganisatie:  een uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de vereniging de 

doelstelling van de vereniging uitvoert;  

Bestuur:         het bestuur van de vereniging;  

College van B&W:  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel, 

de gemeente vanuit de publiekrechtelijke functie 

vertegenwoordigend, hierna te noemen: college van B&W;  

Dagelijks Bestuur (DB):   het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam Industrieschap 

Medel;  

Eigenaar:  een als eigenaar gerechtigde tot een kavel, hieronder zijn ook mede-

eigenaren respectievelijk hoofdgerechtigden en gerechtigden tot een 

zakelijk genotsrecht begrepen;  

Gebruiker:  de gebruiker van een registergoed in het bedrijvenpark, niet zijnde de 

eigenaar van dat registergoed;  

Gebruikers:  meerdere gebruikers van hetzelfde registergoed nemen dezelfde 

positie in als één individuele gebruiker;  

Gemeente:   de gemeente Tiel en de gemeente Neder-Betuwe;  

Huishoudelijk Reglement:  het op grond van het bepaalde in art. 24 van de statuten vastgestelde 

reglement;  

Kavels:  de te verkopen en verkochte percelen grond van het werkgebied;   

Koper:  de Koper van een kavel (geheel of gedeeltelijk) in het werkgebied  

Lid:    ieder die in verhouding van lidmaatschap tot de vereniging staat;  

Lidmaatschap:  de rechtsverhouding tussen een lid als zodanig en de vereniging;  

OLM:  het Openbaar Lichaam Industrieschap Medel, dan wel in geval van 

ontbinding van de gemeenschappelijke regeling op basis waarvan 

het OLM is gevormd, de gemeente Tiel;  

Openbaar gebied:   het werkgebied exclusief de kavels;   

Private overeenkomst:  een overeenkomst ( Dienstverleningsovereenkomst )tussen het OLM 

en vereniging, waarin het beheer en onderhoud geregeld wordt;  

Statuten:  de statuten van de vereniging  

Vereniging:  de hierna in artikel 1 genoemde vereniging;  

Voorterrein:  het deel van een kavel aan straatzijde(n), gelegen tussen het 
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openbare  
gebied en de rooilijn, van waaraf de bebouwing plaatsvindt of mag 

plaatsvinden volgens het Bestemmingsplan Bedrijvenpark Medel, zoals 

vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Echteld d.d. 17 

september 1998 en goedgekeurd door het College van Gedeputeerde 

Staten van Gelderland d.d. 6 april 1999 en vigerend door uitspraak Raad 

van State d.d. 18 juli 2001;  

[06/20/es] 

Artikel 1: Lidmaatschap  

1. Door het verlijden van de Notariële akte van levering aanvaardt Koper het lidmaatschap van de 

“Coöperatie Medel U.A.”, hierna te noemen “de vereniging” gevestigd te Tiel. 

2. Het Verkochte/de kavel maakt deel uit van een groter gebied, tezamen genoemd Bedrijvenpark Medel. 

Het OLM zal een groot deel van het Bedrijvenpark Medel in kavels verkopen aan derden – verder 

tezamen met Koper te noemen “eigenaren/gebruikers van de kavels”. 

Het gedeelte van het Bedrijvenpark Medel, dat niet in kavels wordt verkocht, verder te noemen: “het 

openbaar gebied”, zal worden gebruikt voor infrastructuur, groenvoorzieningen en dergelijke en blijft bij 

het OLM de Gemeenten in eigendom alsmede voor zover van toepassing bij het Waterschap. 

Het totaal van de kavels en het openbaar gebied tezamen vormt het werkgebied van de vereniging. 

3. In verband met het hiervoor in lid 2 van dit artikel bepaalde geldt tussen partijen het volgende: 

• Het OLM/ de  Gemeenten zullen onder de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de private 

overeenkomst ( Dienstverleningsovereenkomst )het beheer en onderhoud van het openbaar gebied 

afstemmen met de vereniging. 

• De vereniging of de door de vereniging gecontracteerde beheerorganisatie zal het beheer en 

onderhoud van benoemde onderwerpen in het totale openbaar werkgebied uitvoeren. 

Artikel 2: Pakket parkmanagement basis en facultatief  

1. Het beheer van het totale werkgebied wordt via parkmanagement vormgegeven. 

2. Hiertoe is een basispakket vastgesteld waarin de volgende onderwerpen zijn vastgelegd: 

A het beheer en onderhoud van het openbaar gebied :   
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Het beheer en onderhoud van beplanting ,straatmeubilair, openbare verlichting, wegen, 

watergangen (groen), rioleringen, waterpartijen t.b.v. de brandblusvoorzieningen en 

civieltechnische werken komen voor rekening en risico van OLM.de Gemeenten. Watergangen 

komen voor rekening en risico van het Waterschap. Het hogere door de Coöperatie gewenste 

kwaliteitsniveau ( niveau A ) zal voor rekening komen van de Coöperatie. Hiervoor zal een 

convenant Dienstverleningsovereenkomst worden gesloten tussen de Coöperatie met het 

Industrieschap en de  Gemeenten .   

B terreinbeveiliging van het totale werkgebied:  

Surveillance in het openbare gebied, driehonderd vijfenzestig (365) dagen per jaar, op 

werkdagen buiten kantooruren en op dagen in weekeinden en op feestdagen voorlopig vier 

uren per etmaal en het aanbrengen en onderhouden van beveiligingsinstallaties.  

C bedrijfsbewegwijzering:  

Bedrijfsaanduiding kavels, bedrijfsaanduiding op het openbaar gebied alsmede plattegronden 

en informatieborden in openbaar gebied.  

D Aansluiting voor breedband. op het glasvezelnetwerk 

E Management van de beheerorganisatie:  

Het management en de uitvoering van parkmanagement.  

Het facultatieve pakket bevat zo mogelijk de volgende onderwerpen:  

E afvalinzameling:  

Raamcontract met afvalinzamelaar -verwerker.  

F vervoersmanagement:  

Vervoersanalyse inclusief advies over eventuele implementatie.  

G parkeermanagement:  

Het onderdeel parkeermanagement kan deel uitmaken van het basispakket   

De ondernemers kunnen gebruikmaken van de Parkeerplaats voor 

vrachtauto’s, alsmede voor hen die goederen leveren en halen bij deze 

ondernemers 

Gezamenlijke inkoop van diensten en verbruiksgoederen.  

Artikel 3: Verplichtingen van de leden t.a.v. het basispakket  

1. Ieder lid is verplicht het in artikel 2 genoemde basispakket van diensten, dat via de vereniging wordt 

aangeboden, af te nemen. 

2. Ieder lid is verplicht tot het betalen van een eenmalige jaarlijkse bijdrage, ter dekking van de kosten 

van het basispakket, die door de ALV in samenspraak met OLM jaarlijks geïndexeerd zal worden. Alle 

leden zijn, uit hoofde van de Overeenkomst tot koop al of niet gesloten met het OLM, verplicht dit 

bedrag te voldoen aan de vereniging.. 
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3. Het lid verplicht zich tot het vervangen of herstellen van de ter beoordeling van het bestuur 

representatieve elementen (zoals onder meer terreinverlichting, bomen en struiken, verwijzingsborden 

bewegwijzering) op de kavel op zo kort mogelijke termijn doch uiterlijk binnen een periode van zes (6) 

weken na constatering door de vereniging of de beheerorganisatie dat de elementen vervangen dan 

wel hersteld moeten worden en nadat deze constatering schriftelijk aan het betreffende lid is 

meegedeeld. Uitsluitend indien daar gegronde redenen voor zijn kunnen in overleg met het bestuur 

andere afspraken gemaakt worden over de termijn waarop elementen vervangen dan wel hersteld 

moeten zijn. 

4. De hekwerken tussen de erven zijn mandelig en dus gemeenschappelijk eigendom van de eigenaars 

van de twee erven. Alle artikelen van BW 5 titel5 zijn hierop van toepassing. Wijzigingen aan de 

mandelige hekwerken zijn toegestaan, indien beide eigenaars van het gemeenschappelijke eigendom 

hierover schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 4: Verplichtingen van het OLM/de gemeenten  

1. In een private overeenkomst met het OLM/de beide gemeenten zal worden vastgelegd welk bedrag 

jaarlijks voor het onderhoud van het openbaar gebied beschikbaar zal zijn volgens een door partijen 

samen overeen te komen kwaliteitsniveau. Hiertoe zal een openbare aanbesteding voor het openbaar 

groen als basis fungeren voor de jaarlijkse bijdrage van beide gemeenten. De looptijd van de 

overeenkomst loopt parallel aan de looptijd van het bestek waarbij een termijn kan gelden van 4 tot 6 

jaren. 

2. De nadere uitwerking van dit artikel is, dan wel zal worden, opgenomen in voormelde private 

overeenkomst. 
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Artikel 5: Berekening van de kosten.  

1. Alle leden zijn verplicht tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage aan de vereniging, die op basis van 

de in de ALV vastgestelde begroting berekend is. 

2. Bij ingebruikname van het pand dient de jaarlijkse bijdrage betaald te worden 

3. Vanaf de datum van ingebruikname zal in het eerste jaar pro rato de bijdrage berekend worden. 

4. Na vaststelling van de begroting door de ALV zal de bijdrage voor de eigenaren door het bestuur 

worden vastgesteld voor het basispakket en de kosten die de uitvoering daarvan met zich meebrengt 

naar rato van het aantal vierkante meters perceel oppervlakte. Voor de facultatieve onderdelen zal de 

bijdrage individueel gefactureerd worden naar rato van afname. 

5. Het bestuur kan besluiten dat op een door het bestuur vast te stellen datum ieder lid een 

voorschotbijdrage aan de vereniging het voor zijn/haar rekening komende aandeel in het bedrag van 

de door de ALV nog vast te stellen begroting overmaakt. 

6. Met het door een lid verschuldigde aandeel in de blijkens de vastgestelde jaarrekening over enig 

boekjaar ten laste van dat boekjaar gebrachte totaalbedragen wordt verrekend hetgeen in mindering 

daarop reeds door hem/haar aan voorschotbijdragen werd voldaan. 

7. Het na verrekening, als in lid 4 bedoeld, door een lid nog verschuldigde, moet door hem/haar worden 

betaald binnen vier (4) weken nadat zulks door het bestuur is verzocht, terwijl het teveel door 

hem/haar voldane -tenzij de ALV besluit tot toevoeging aan het reservefonds of anderszins- aan 

hem/haar binnen (4) vier weken wordt gerestitueerd. 

8. Indien een lid niet stipt het door hem/haar verschuldigde heeft voldaan, is hij/zij daarover rente 

verschuldigd vanaf de dag, dat de betaling gedaan had moeten zijn, gelijk aan de wettelijke rente, 

terwijl tevens alle door de vereniging te maken kosten verband houdende met de inning ten laste van 

de betrokken eigenaar komen, waaronder begrepen de door de vereniging te maken kosten van 

deurwaarders en advocaten alsmede de proceskosten. 

Artikel 6 Ledenregistratie  

Het bestuur houdt een register bij, waarin voor elke kavel is vermeld de naam en het adres van het lid, de 

omvang van de kavel c.q het bedrijfspand in vierkante meters bruto vloeroppervlakte, waaraan het 

lidmaatschap is gerelateerd. Het lid is verplicht deze gegevens te verstrekken binnen een (1) maand 

nadat hij de eigendom heeft verworven dan wel in de eigendom wijzigingen tot stand zijn gebracht door 

vervreemding in welke zin dan ook.  

Artikel 7: Boetes  

1. Bij niet naleving van de artikelen 3 en 5, betrekking hebbende op parkmanagement, zal het bestuur van 

de vereniging het lid een boete opleggen (te voldoen aan de vereniging) van ten hoogste € 7.500,-- voor 
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elke overtreding en van ten hoogste € 500,-- voor elke dag dat de niet- nakoming voortduurt en van ten 

hoogste € 500,-- voor elke dag dat de betreffende eigenaar in gebreke blijft met betaling van de 

opgelegde boete.  

2. Het bestuur zal na de constatering van het niet-naleven, de betreffende eigenaar bij aangetekend 

schrijven sommeren alsnog tot naleving over te gaan binnen een bij dit aangetekend schrijven genoemde 

termijn. Na verstrijken van deze termijn en bij het voortduren van de niet-naleving is het bestuur vrij over 

te gaan tot het opleggen van voormelde boete(s). 

3. Indien degene, aan wie een boete is opgelegd, van mening is dat zulks ten onrechte is geschied of datde 

boete niet in een redelijke verhouding staat ten opzichte van de overtreding, kan hij tegen het opleggen 

van de boete, respectievelijk tegen de hoogte daarvan, binnen één maand nadat de boete aan hem ter 

kennis is gebracht, in beroep gaan bij de ALV. In dat geval kan de ALV met een meerderheid van 

tenminste twee/derde (2/3) gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen de boete ongedaan 

maken of verminderen. 

4. De in dit artikel vermelde boetebedragen zullen jaarlijks worden geïndexeerd met het C.B.S. 

consumentenprijsindexcijfer (CPI) Alle huishoudens, groep totaal dan wel een vergelijkbaar indexcijfer, 

indien het C.B.S. het genoemde prijsindexcijfer niet meer hanteert. 

Artikel 8: Benoemingsperiode Bestuur  

1. Het Bestuur van de vereniging heeft voor de eerste maal zitting gedurende 2 jaren en is na deze periode 

herkiesbaar. 

2. Gezien de continuïteit van de vereniging blijft minimaal 50% van het zittende bestuur aan na deze 

periode. 

3. Het aftredende bestuurslid is herkiesbaar. 

4. De benoemingsperiode van de bestuursleden geldt voor 4 jaar. 

5. De bestuursleden worden benoemd in de ledenvergadering. 

6. Het Bestuur bestaat uit 5 leden. 

7. De bestuursleden zijn voor dezelfde periode als genoemd in lid 4 herkiesbaar. 

8. Aan het aantal herbenoemingen van een bestuurslid wordt geen limiet gesteld. 

9. Indien bestuursleden zich niet herkiesbaar stellen, doet het Bestuur aan ledenvergadering een voorstel 

voor benoeming nieuwe bestuursleden. 

10. Bij de ledenvergadering december 2009 treden voor eerste maal 3 bestuursleden van het alsdan zitting 

hebbende bestuur af. 

11.Bij ledenvergadering december 2011 treden voor eerste maal 2 bestuursleden van het van het alsdan 

zitting hebbende Bestuur af. 

12.Het vermelde bij lid 10 en lid 11 wordt telkens na 4 jaar herhaald. 
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Artikel 9: Tussentijds aftreden Bestuur  

1. Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, stelt het Bestuur een nieuwe kandidaat voor ter benoeming 

aan de ledenvergadering. 

2. Indien het Bestuur bestaat uit minder dan het verplichte aantal bestuursleden, dan wordt in de 

ledenvergadering conform art. 12 lid 5 van de statuten een nieuw Bestuur benoemd. 

Artikel 10 Bevoegdheid van het Bestuur  

Aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen alle besluiten van het 

bestuur omtrent:  

1. Het aangaan van overeenkomsten of samenwerking met derden voor een periode langer dan 3 jaren. 

2. Het verkrijgen en vervreemden (van juridische- of economische eigendom), bezwaren, huren en 

verhuren,  pachten en verpachten en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van 

registergoederen 

3. Het aangaan en verstrekken van geldleningen; 

4. Het rechtstreekse of middellijke deelnemen in het kapitaal van of het voeren van beheer over eenandere 

onderneming en het wijzigen, overdragen of beëindigen van zodanige deelneming casus quo 

beheervoering 

5. Het zich verbinden voor schulden van anderen, hetzij door borgtocht of hoofdelijke mede schuldenaar 

schap, hetzij op andere wijze bijvoorbeeld door het verlenen van zakelijke zekerheden; 

6. Het voeren dan wel beëindigen van rechtsgedingen (daaronder tevens te verstaan arbitrage- en bindend 

advies procedure) een en ander met uitzondering van: 

 het nemen van rechtsmaatregelen die geen uitstel gedogen of die van louter conservatoire aard zijn  

maatregelen tot inning van geldvorderingen (incasso procedures); 

7. Het vaststellen van begrotingen; 

8. Het aangaan van overeenkomsten in afwijking van de begroting met een geldelijk belang, hetwelk een 

bedrag van euro 50.000 te boven gaat; 

9. de aanwending van overtollige liquiditeiten; 


