Notulen vergadering Dorpsraad ELL 9 mei 2016
Aanwezig: Fer, Theo en Fons
Afwezig : Joris, Marnix

1. Opening vergadering.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom
2. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 12-04-2016.
De notulen van de vergadering van 12 april worden behoudens kleine aanpassingen
goedgekeurd.
3. Behandeling actiepuntenlijst.
- Tweede persoon die toegang tot de secretariaat post heeft; Theo overlegd met Huub
over de mogelijkheden. Is afgehandeld.
- Mail versturen aan H Rademakers i.v.m. Fondsen is gebeurd. Fons zal afschrift
rondsturen aan bestuur DR.
- Mail politie over nut Whatsapp-groepen in de kernen van Leudal doorsturen naar
buurtverenigingen. Ook de wijkagenten hierover informeren. Is afgehandeld.
- Jaarrekening rond mailen door Fons aan de overige bestuursleden. Is afgehandeld.
- Statuten rondsturen. Is afgehandeld.
- Advies om het DR secretariaat email te koppelen aan het privé email adres van de
secretaris.
4. Ingekomen post:
 Mail met Buurt Whats-app presentatie Frank Mans (13 april 2016). Deze is doorgezonden
aan buurtverenigingen / ook de wijkagenten zijn hierover geïnformeerd.
 Mail van Juul Poels / Joris Snoeren, op zoek naar mensen die de reanimatie-estafette
willen helpen organiseren en stimuleren (14 april 2016). Eventuele actie ligt bij de AED
werkgroep.
 Mail van VKKL, Route 2020: welke koers gaat de VKKL varen? Uitnodiging
ledenbijeenkomst (26 april 2016). Geen interesse door geringe omvang bestuur.
 Mail van Fred Geris, secretaris Dorpsraad Roggel, notulen van de DOL vergadering d.d.
13 april 2016. Verder het concept convenant zoals besproken en intussen verzonden naar
de Gemeente, en een korte toelichting van en over bureau Synthese (29 april 2016). Er is
binnen het DOL voorgesteld het volgende eenvoudige proces te volgen (“kleine
uitgaven”): factuur bij de Gemeente indienen en het bedrag declareren. Vóóraf dient b.v.
telefonisch dan wel via e-mail de uitgave het initiatief en de hoogte van het bedrag,
afgestemd te zijn met de gebiedsregisseur. De vergadering stemt ermee in dat lid 2 wordt
gewijzigd in de bewoording zoals hiervóór beschreven en dat een maximum responstijd
van de Gemeente 2 weken zal zijn.
 Mail van Leo Schouten, voorzitter D66-Leudal&Maasgouw, D66 Leudal lanceert notitie
"Omgaan met krimp" (2 mei 2016). D66 uitnodigen om te discussiëren over het subsidieen accommodatiebeleid en over deze notitie. Daarna eventueel de notitie delen met de
Eller Verenigingen. Graag willen wij gebruik maken van het aanbod om te discussiëren.
De aanwezigheid daarbij van raadslid Rens Raemakers wordt door ons op prijs gesteld.
Een mogelijkheid is om dit tijdens een reguliere bestuursvergadering van de dorpsraad te
laten plaatsvinden. Dit kan op de maandagen 6 juni of 18 juli. We willen graag maximaal
een uur hieraan besteden. Theo zal een uitnodiging sturen richting D’66. Theo zal
uitzoeken of er een raads- of commissievergadering binnen de gemeente Leudal staat
gepland op de genoemde data.
 Mail van Joris Snoeren, verslag van de bijeenkomst met kermisexploitanten opzet kermis
2017 (3 mei 2016). Moeten we hier een werkgroep voor opzetten? Wat wordt er verwacht
van een dergelijke werkgroep? Hoe zit het met de kosten / opbrengsten? Er is nog veel
onduidelijkheid. Staangeld, inrichting, energiekosten e.d. Fons zal hierover in contact
treden met Caroline Schrurs, Beleidsmedewerker recreatie en toerisme.



Uitnodiging van Gemeente Leudal, Opening Ruiterroutenetwerk Leudal op 12 juni 2016 in
Heibloem (6 mei 2016). Theo zal deze uitnodiging doorsturen aan Ruitervereniging De
Paardenvriend.

5. Bespreking Statuten i.v.m. eventuele aanpassing.
Elk bestuurslid treedt na vier jaar na zijn benoeming af, volgens een bij huishoudelijk
reglement geregeld rooster van aftreding. Hooguit kan er nog voor één periode het
bestuurslidmaatschap nog verlengd worden. Daarna zijn de afgetredenen niet meer
herkiesbaar. Het is momenteel onze wens om bestuursleden voor meerdere termijnen te
kunnen benoemen. Dit zou betekenen dat de huidige statuten aangepast dienen te
worden. Dit zou tijdens de komende Openbare vergadering bekend gemaakt moeten
worden. Vooraf zullen we een en ander ook nog publiceren. Strekking hiervan zal zijn dat
het voortbestaan van de DR bedreigd wordt door de te ontstane situatie. Hieronder het
gedeelte van de statuten over de zittingsduur:
ZITTINGSDUUR-------------------------------------------------------------------------------- ARTIKEL 6
----1. De stichting Dorpsraad Ell is opgericht op ...................................
2. De bestuursleden van de Dorpsraad worden gekozen voor een periode vier jaar.- Zij
treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het - rooster
aftredend bestuurder is onmiddellijk, doch ten hoogste éénmaal herbenoembaar. De in
een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de
plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
3. Bij het niet herkiesbaar willen zijn wordt men verzocht dit drie maanden voor de
aftreedtermijn aan het bestuur kenbaar te maken in verband met het tijdig zoeken van
kandidaten. Het bovenstaande zal als agendapunt, tijdens de komende bestuursvergadering aan de
orde komen. Theo zal in het archief nakijken of de officiële documenten ondertekend zijn
door de notaris en de comparanten.
6. Kandidaten voor bestuursfunctie dorpsraad.
Lijstje van mogelijke nieuwe bestuursleden wordt door genomen. Fer zal een tweetal
potentiële kandidaten voor de volgende vergadering uitnodigen.
7. Stand van zaken werkgroepen.
Werkgroep buitengebied.
De werkgroep gaat een wandelactiviteit organiseren. Op 5 juni komen we om 10.00 uur
bijeen bij Café De Prairie en hier zijn we om circa 12.00 uur weer terug. Tijdens deze
wandeling gaan we kijken of we een geschikte plek zouden kunnen vinden voor het
planten van een boom in het kader van het project de Eeuwige vrijgezellen.
Werkgroep Gemeenschapshuis.
De planning loopt, de bedoeling is om de gehele inrichting voor de vakantie periode af te
ronden. Verder kost de realisatie van alle onderdelen van de BMV nog steeds erg veel
vergadertijd.
8. Rondvraag.
De voorlopige datum voor de Openbare Jaarvergadering is op dinsdag 18 oktober.
9. Sluiting.

