Notulen vergadering Dorpsraad Middelie
Datum:
Locatie:

28-02-2022
Kerkje Middelie

Voorzitter:
Notulist:

Femke Haitsma Mulier
Lucas Vroom

Aanwezig:

Femke Haitsma Mulier (vz.), Thiemo van Rossum (secr.), Marjan Houtman,
Johan Bronsdijk, Lucas Vroom
Lex Ransijn (penn.)

Afwezig:

1. Opening en mededelingen
Om 20:20u opent de voorzitter de vergadering.
In verband met de afwezigheid van de penningmeester worden agendapunten 4 (presentatie
financieel verslag) en 7 (dorpsvisie/dorpswerk NH) doorgeschoven naar een volgende
vergadering.
Marjan heeft aangegeven vice-voorzitter te willen worden. Dit is door de andere aanwezigen
mee ingestemd.
De subsidie voor de zwemsteiger is onder voorwaarden goedgekeurd door de gemeente. De
exacte voorwaarden worden op het moment nog door de gemeente uitgewerkt. Hierover zal
Marjan informeren bij Joeri. Het HHNK heeft de voorkeur gegeven voor de locatie Axwijk en
het GDO/gemeente zien liever dat de steiger aan het Edammerdijkje wordt gerealiseerd.
De gemeenteraadsverkiezingen zijn komende maand. Morgen is in Hobrede het Politiek
Café van omroep L.O.V.E en namens de dorpsraad zullen Femke, Lex, Johan en Lucas
aanwezig zijn. Via onze sociale mediakanalen zal Lucas aandacht besteden aan de
verkiezingen.
Het dossier N247 is door Johan opgepakt en hij heeft al enkele nieuwsartikelen over het
onderwerp verzameld. Femke heeft contact gehad met Wim Schoenmaker, omdat het ook
een thema is wat in Warder speelt. Bij het komende GDO zal het onderwerp ook op de
agenda staan.
2. Notulen vergadering 17-01-2022 en actiepunten
Geen verdere op- en/of aanmerkingen. Notulen zijn akkoord en kunnen gepubliceerd
worden. Notulen zijn een aantal keer voor goedkeuring al gepubliceerd. Dit zal in de
toekomst pas na goedkeuring gebeuren. Johan zal de actielijst opstellen.
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3. Ingekomen stukken
Dit jaar wordt de ‘Geboorte van Nederland’ in 1572 gevierd. Op 14 maart is hierover een
informatieavond georganiseerd. Tijdens het komende GDO zal Joeri verdere toelichting
geven.
Dorpswerk Noord-Holland deelde nog een petitie over het tegengaan van regeldruk voor
dorpsraden en -huizen. Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) roept
op om mee te schrijven aan het manifest wijkaanpak.
Uitnodiging van de gemeente om mee te doen aan NLDoet en een initiatief aan te melden.
De mail zal worden doorgestuurd naar verenigingen in het dorp.
Zendmast zal komende maand geplaatst worden. Hierover is contact geweest met
Dorpsraad Warder. De info over de mast zullen gedeeld worden op onze website en sociale
mediakanalen.
Tijdens de jaarvergadering van Oud-Middelye zal het wapenschild van Middelie worden
overgedragen.
4. Financiën
In verband met de afwezigheid van de penningmeester wordt de presentatie van het
financieel verslag doorgeschoven naar onze openbare vergadering op 4 april a.s.
De kosten voor vergaderen kunnen omlaag gebracht worden door vaker bij bestuursleden
thuis te vergaderen, maar door op andere locaties, zoals het Wapen, de kerk of de
ijsclubkantine te gebruiken, steunen we wel de lokale bedrijven/verenigingen.
De factuur van de kerstboom was aan onze aandacht ontsnapt. Deze zal z.s.m. betaalt
worden. Voor komende jaren kijken of we de kerstboom uit de reserve bekostigen of dat we
het via sponsoring van bedrijven laten doen.
De dorpsraad heeft door jaren van weinig activiteit onder eerdere besturen een goede buffer
opgebouwd. Jaarlijks ontvangen wij vanuit de gemeente €1.250,- voor onze onkosten. De
vraag is nu of het wenselijk is een dergelijke buffer aan te houden? Het is immers
gemeenschapsgeld en dat horen we niet op te potten. Over de balk smijten is het andere
uiterste, dus er moet een goede bestemming voor het geld bedacht worden.
Er is eerder al een voorstel gedaan om het te gebruiken voor bijvoorbeeld cursussen voor
het verbeteren van onze werkprocessen en aan Dorpswerk NH voor het ondersteunen bij
het opstellen van de Dorpsvisie. Ook zou het geld naar het onderhoud van de zwemsteiger
kunnen gaan. Dit hangt af van of de dorpsraad of de gemeente deze taak op zich neemt.
Een andere optie is om een deel van de reserve terug te storten naar de gemeente, maar
meerdere bestuursleden gaven aan dat het ook niet verkeerd is om iets van een buffer aan
te houden.
Er staat ook nog een statutenwijziging op de planning waar geld voor gereserveerd moet
worden. Hierover zal navraag gedaan worden bij Joeri of dit gezamenlijk met de andere
dorpsraden gedaan kan worden. Dat kan mogelijk de kosten drukken. Deze vraag zal ook bij
het GDO ingebracht worden.
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5. Nabeschouwing procedure en uitreiking Kikkerspeld
Eind januari zijn de Kikkerspelden uitgereikt aan Lisa en Geerdine. Het was een geslaagde
middag en de winnaressen waren erg vereerd met deze onderscheiding.
Deze manier van uitreiken was nieuw en is op zich goed bevallen, maar het is verstandig de
procedure van tevoren goed vast te leggen. Dan is het voor iedereen (bestuur, bewoners
etc.) duidelijk hoe het proces van aandragen, winnaar bepalen en uitreiken dient te verlopen.
Door de coronamaatregelen moest de uitreiking een aantal keren verzet worden en heeft het
langer geduurd om af te ronden. De bedoeling is dat de bewoners wederom mensen kunnen
aandragen en dat de uitreiking in het laatste kwartaal zal plaatsvinden. Het liefst voor de
feestdagen.
Na de uitreiking van de Kikkerspeld hadden we een bestuursetentje. Hoe moeten we
hiermee omgaan qua kosten? Op de begroting is €250,- gereserveerd voor bestuurskosten
Komt het hier boven dan dat deel uit eigen zak.
6. Voorbereiding GDO
Navragen over welke voorwaarden er gelden voor de subsidie voor de zwemsteiger. Joeri
zal de aanvragen doornemen en toelichting geven tijdens het GDO.
Het thema N247 is op verzoek van Warder, Middelie en Oosthuizen op de agenda gezet.
Over hoe subsidies verstrekt worden en welke richtlijnen daarbij horen zal tijdens het GDO
aan Joeri gevraagd worden. Aangezien de pot zal verdwijnen (of al verdwenen is) zal het
waarschijnlijk niet meer van toepassing zijn.
7. Dorpsvisie NH – voortgang
Doorschuiven naar volgende vergadering
8. Enquêtes
De enquêtes over de Dorpsvisie en Vitalisering Dorpskernen zijn afgesloten en de resultaten
zullen tijdens de komende openbare vergadering gepresenteerd worden. Lucas zal hiervoor
een presentatie samenstellen.
9. Taakverdeling bestuur en secretariaat – vastlegging
Thiemo heeft aangegeven tevreden te zijn met de verdeling van de secretaristaken, maar
heeft gezegd wel bereid om t.z.t. taken terug te nemen/opnieuw te verdelen. Johan zal de
actielijsten opstellen, Lucas zal notuleren en Marjan zal agenda voorbereiden. Voor de
locatie van de openbare vergadering zal Marjan vragen bij het Wapen of de IJsclub.
10. Status Statuten en HR Reglement
Voor het opstellen zal contact gezocht worden met notarissen. Bij het GDO zal gevraagd
worden wat er mogelijk is voor bijvoorbeeld een gezamenlijke notaris voor alle dorpsraad
statuten.
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11. Groenparticipatie
Twee dorpsbewoners hebben zich inmiddels aangemeld voor de werkgroep. Femke heeft
contact met de basisschool gehad om samen met de kinderen iets op het gebied van groen
te doen. Dit werd enthousiast ontvangen.
De bloemzaadjes zullen in het weekend van 21 maart huis-aan-huis verspreid worden.
Thiemo zal een tekst schrijven om bij te voegen. Via onze kanalen zal er aandacht aan
besteed worden.
12. Speeltuinen
Thiemo heeft contact met gemeente gehad over de voortgang. Het speeltuinenbeleid was
uitgesteld en hierdoor is vertraging ontstaan bij het inkooptraject. Komende week gaat
Thiemo langs bij gemeente. Ook is er contact met de dorpsraden van Hobrede en Beets
over de voortgang daar.
13. Wat verder ter tafel komt
Communicatie: Johan bracht het onderwerp communicatie in. Hoe moeten we met onze
achterban communiceren? Niet iedereen heeft namelijk een computer of leest de
Kikkerkoerier. Dit onderwerp is bekend en om dit te ondervangen zullen agenda’s voor
vergaderingen, enquêtes en andere belangrijke berichten ook huis-aan-huis verspreid
worden.
Senioren: Vanuit het dorp kwam ook het onderwerp senioren op de agenda. Op welke
manier kunnen senioren in het dorp geholpen worden op het gebied van eenzaamheid,
klusjes of andere hulpvragen? Samen met bijvoorbeeld de VVM kan er een activiteit
georganiseerd worden. Bijvoorbeeld eten in het Wapen, spelletjes doen. Hierdoor versterken
we sociale contacten in deze groep en ook gewoon voor de gezelligheid.
We zullen contact opnemen met de seniorenraad Edam-Volendam om advies te vragen over
hoe dit onderwerp aangepakt kan worden. Er zou eventueel een werkgroep Senioren voor
ingesteld kunnen worden. Dit thema zal tijdens de openbare vergadering ingebracht worden.
Bij de gemeente kunnen ouderen een hulpvraag neerleggen, maar de vraag is of deze groep
daarvan op de hoogte is? Hoe kunnen wij dit kenbaar maken en zijn er vrijwilligers in het
dorp hiervoor? Gemeente gaf aan een bewoner aan dat er in Middelie geen vrijwilligers
beschikbaar zijn. Hoe is dit te stimuleren?
Femke en Marjan zullen dit onderwerp met bespreken met de bewoner die het onderwerp
heeft ingebracht.
Verenigingsoverleg: Door de corona is het er nog niet van gekomen, maar het plan om met
alle verenigingen om tafel te gaan om gezamenlijke problemen (zoals gebrek aan
vrijwilligers, bestuurstaken vervullen) te bespreken is ook weer opgestart. Het onderwerp
senioren kan ook hier onder de aandacht gebracht worden.
De vrijwilligersmakelaar van de gemeente zou dit overleg misschien kunnen leiden.
Kikkerkoerier: Marjan bracht dit onderwerp ter sprake. De kikkerkoerier denkt na over het
voortbestaan van de dorpskrant. Door de corona kwam er weinig kopij binnen, maar dit
wordt hopelijk weer meer nu de maatregelen vervallen zijn en er weer meer evenementen
kunnen doorgaan.
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Om het draagvlak voor de Kikkerkoerier te peilen zal er samen met de Dorpsraad een
enquête opgesteld en verspreid worden. De Kikkerkoerier zal dan eenmalig bij alle adressen
bezorgd worden. Waarom hebben mensen geen Kikker? Komt het omdat het te duur is? Zo
ja, kan de Dorpsraad die mensen hier financieel in ondersteunen, zodat zij de Kikker ook
kunnen ontvangen?
Marjan gaf aan dat binnen het bestuur van de Kikkerkoerier te zullen bespreken.
14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:50u.
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