
Concept Notulen Jaarvergadering Dorpsraad d.d. 7 april 2021 
  
Vergadering vindt plaats via ZOOM 

Aanwezig: Goof Buijs(voorzitter); Debbie Been; Michiel Hemminga; Sicco Weertman; Johanna 
Huizer (notulist)

Afwezig: Arda Wolterbeek Muller (met bericht)

Gasten: Cor Te Boekhorst; Wil Leijdekker; Georgette Guljé; Hettie Pott-Buter.


1. Opening 
De voorzitter heet allen welkom en stelt kennismakingsrondje voor.


2. Jaarverslag 2019-2020 
Daar er in 2020 geen Jaarvergadering is gehouden ivm corona, zijn er geen notulen. Voor ons ligt 
een terugblik over de afgelopen 2 jaar, gemaakt door de voorzitter.

De voorzitter geeft uitleg aan de hand van de onderwerpen:

** Bereikbaarheid Waterland (realisering onderdoorgang N247)

** Broekers tegen corona (de verschillende “straatgroepen” blijven actief)

** Ruimtelijke ordening in Broek ( vernieuwbouwschool, bouwplannen KEBO terrein, Havenrak, 		
	 	 	 	 	 Kerkplein 11-12, transformator-huisje Liander)

** Ratten en Riool

** Communicatie (via DR-website, DR-krant 1x per jaar, sociale media)

** Halfjaarlijks overleg met de wethouder (bestuurlijk en per schouw)

** Juridisch Spreekuur ( i.p. iedere eerste donderdagavond van de maand)

** Donaties

** en overige activiteiten waar de Dorpsraad zich mee bezig houdt.

** Samenstelling bestuur. (we hebben in 2020 afscheid genomen van Kees Swart)

Voor de verdere uitleg zie het Jaarverslag 2019-2020 geplaatst op de DR-site. 


3. Financieel Jaaroverzicht 2020/ Verslag Kascommissie 
De kascommissie bestaat uit dhr. C. Te Boekhorst en mevr. G. Guljé. Zij hebben alle beschikbare 
stukken gecontroleerd. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd!

In tegenstelling tot voorgaande jaren is er een positief resultaat, dankzij de jaarlijkse bijdragen van 
een groep inwoners.

De vaste kosten zijn o.a. de uitgaven voor de DR-website en de DR-krant, beiden erg belangrijk 
voor het contact met de inwoners van Broek. Daar er hoofdzakelijk online is vergaderd zijn er bijna 
geen kosten geweest voor vergaderen.

Door deze goede financiële situatie is het mogelijk voor de dorpsraad om de verschillende 
projecten goed te blijven volgen, o.a. de onderdoorgang, de jeugdhooiberg (heeft opknapbeurt 
nodig, die gefinancierd moet worden door de dorpsraad.

De kascommissie geeft het bestuur van de dorpsraad haar goedkeuring voor het gevoerde 
financiële beleid over het boekjaar 2020.

Het bestuur legt dit voor aan de aanwezigen en vragen om décharge, dat wordt verleend!


4. Wat verder ter tafel komt. 
***Johanna brengt in, dat de dorpsraad in overleg met de wethouder van de Gemeente Waterland  
probeert de woningen aan het Burg. Paul Plantsoen te behouden ihkv sociale woningbouw. Het is 
belangrijk voor  mensen met een kleine beurs om in Broek te kunnen (blijven) wonen. Deze sociale 
woningbouw-woningen zijn  verkocht  aan Stadsherstel door de Wooncompagnie in 2019. Het 
goede hiervan is dat de woningen opgeknapt worden en/of gerenoveerd. De hogere huurkosten 
kunnen met huursubsidie opgebracht worden. En de huidige bewoners kunnen zelf beslissen 
waar ze voor kiezen. Het minder goede is dat de woningen ook voor mensen van buiten Broek 
beschikbaar zijn nu. We proberen met Stadsherstel overeen te komen, dat zij echt werk maken 
van een lijst woningzoekenden uit Broek die hier ook woonachtig zijn, om hen op deze manier 
“voorrang” te geven.


5. Rondvraag/afsluiting 
Er verder geen rondvraag zijnde, sluit de voorzitter met dank aan de aanwezigen deze 
Jaarvergadering.


