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Onderwerp: Aftreden bestuur VVN Meierijstad 

 

 

Geachte heer Gevers, 

 

Het bestuur van de lokale afdeling van VVN Meierijstad heeft unaniem besloten te stoppen met 

haar activiteiten. Ze geven dit in een aangetekende brief aan het College aan. 

 

In de brief wordt een reeks van gebeurtenissen en ontwikkelingen beschreven die zouden hebben 

geleid tot het aftreden van het bestuur en die zouden zijn veroorzaakt door de gemeente: 

- Het verbod om een ambtenaar de functie van bestuursvoorzitter te laten vervullen; 

- De slechte samenwerking met een gemeentelijk contactpersoon; 

- Het ‘voor de leeuwen werpen’ van een nieuw contactpersoon; 

- Het moeizame overleg over een aanvraag voor subsidie; 

- De zwalkende besluitvorming rond een al dan niet verplichte scootmobiel-cursus en de 

gemeentelijke vergoeding daarvoor. 

 

Hart heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen: 

1. Zijn (sommige) verwijten van het vertrekkende bestuur juist? Zo ja, welke?  

2. Wat is uw versie van de hierboven samengevatte gebeurtenissen en ontwikkelingen? 

3. Wat is uw mening over de hierboven samengevatte gebeurtenissen en ontwikkelingen? 

4. Wat heeft het College gedaan om de, al dan niet terechte, onvrede bij het vertrekkende 

bestuur te voorkomen en/of weg te nemen? 

5. Gaat het College (alsnog) wat ondernemen om de ontstane ergernis weg te nemen en/of de 

problemen op te lossen, waaronder die met betrekking tot de huur? Zo ja, wat? Zo nee, 

waarom niet?   

 

Antwoorden 

1. Wij kunnen ons voorstellen dat het, door het wisselen van de contactpersonen en de nieuwe 

voorwaarden voor subsidie, lastiger was voor VVN Meierijstad. Vanwege de mogelijkheid van 

belangenverstrengeling vinden wij het inderdaad niet wenselijk dat één van onze ambtenaren 
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een bestuursfunctie vervult (zeker niet als er vrijwilligersvergoedingen worden gegeven aan 

bestuursleden). 

2. Als gemeente ondersteunen en faciliteren we organisaties die zich inzetten voor 

verkeersveiligheid.  

We zijn aangesloten bij de Brabantse campagne “Nul verkeersdoden Brabant”, onder 

provinciale regie. Naast een bijdrage voor regionale verkeersveiligheidsacties geven wij 

organisaties een financiële bijdrage voor mensgerichte activiteiten verkeersveiligheid in 

Meierijstad.  

Hiervoor zijn de “Nadere regels subsidiëring mensgerichte maatregelen verkeer” vastgesteld.  

De bijdrage van 80% die de provincie verstrekt, vullen wij aan met 20%.  

Voorwaarde is dat organisaties voldoen aan de Subsidieregeling verkeer en vervoer van de 

provincie Noord-Brabant. Voor het geven van cursussen wordt bijvoorbeeld subsidie verstrekt 

op basis van normbedragen per deelnemer.  

Provincie heeft deze normbedragen bepaald op basis van ervaringen.  

Wij, en ook provincie, verwachten van organisaties die (financiële) ondersteuning willen van 

de gemeente (en provincie) dat ze zich houden aan deze spelregels.  

Om de bijdrage van 80% van de provincie te ontvangen moeten wij op onze beurt 

verantwoording van de subsidiegelden kunnen afleggen aan de provincie.  

Wij zien dat VVN Meierijstad moeite had met deze spelregels.  

De aflopen jaren is van dit (gemeenschaps)geld maar een beperkt deel aan projecten 

gerealiseerd.  

Ook waren de kosten voor interne bedrijfsvoering (inclusief huur van een pand en 

bestuursvergoedingen) hoog in vergelijking met de activiteiten verkeersveiligheid.  

Dit constateerde ook VVN Zuid-Nederland die heeft meegekeken in de lokale begroting.  

VVN Zuid-Nederland kan goed vergelijken met andere afdelingen.  

Dit was aanleiding voor de gemeente, provincie en VVN Zuid-Nederland om met VVN 

Meierijstad in 2018 afspraken te maken over een ontwikkeltraject.  

Het ontwikkeltraject liep volgens ons en er is tussentijds geen formeel of informeel signaal 

ontvangen dat dit niet werkbaar zou zijn, of dat bijsturing nodig was. 

3. Naar onze mening kijkt het bestuur van VVN Meierijstad te weinig naar hun eigen 

verantwoordelijkheid en het functioneren van het bestuur.  

In onze ogen was sprake van een goed en constructief overleg waarin alle zaken goed 

bespreekbaar waren (zie ook antwoorden op vraag 1 en 2 en de bijgevoegde brief aan VVN 

Meierijstad). 

4. Het vertrek van het bestuur heeft ons verrast. Eerder is door de gemeente en de regio tijd en 

zorg geïnvesteerd in het begeleiden van VVN Meierijstad, de subsidie-aanvraag, het regelen 

van ondersteuning van VVN Zuid-Nederland én er is met VVN Zuid-Nederland en regio een 

ontwikkeltraject voor VVN Meierijstad besproken en afgesproken.  

5. Wij respecteren het besluit van het bestuur van VVN Meierijstad om te stoppen. Wij hebben 

waardering voor de inzet van de bestuursleden in de afgelopen jaren.  

Tegelijkertijd zijn wij positief naar de toekomst wat ‘werken aan de verkeersveiligheid in 

Meierijstad’ betreft. De afgelopen jaren hebben we gezien dat er ook andere maatschappelijke 

partners in Meierijstad zijn opgestaan die zich sterk maken voor verkeersveiligheid.  

Wij zijn met deze partijen in gesprek.  
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Al met al geeft dat ons het vertrouwen dat we ook de komende jaren het thema 

‘verkeersveiligheid’ voldoende kunnen borgen. Voor 2020 zijn bijvoorbeeld de volgende 

activiteiten voorgenomen (naast de activiteiten die regionaal, provinciaal en landelijk worden 

opgepakt): 

 

a. Activiteiten verkeersveiligheid op de basisscholen 

b. Verkeerseducatie en certificering in de kinderopvang 

c. Totally Traffic op scholen in het voortgezet onderwijs 

d. E-bike training voor ouderen 

e. Scootmobielcursus voor ouderen 

f. Auto-opfriscursus voor ouderen 

 

Als bijlage is de brief aan het bestuur van VVN Meierijstad opgenomen. 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad 

De secretaris,     De burgemeester, 

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA   ir. C.H.C. van Rooij 
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Onderuverp Stoppen bestuur WN Meierijstad

Geachte heer Van de Rijdt,

Onlangs ontvingen wij uw brief over het stoppen van het bestuur van WN Meierijstad. Wij vinden
het jammer dat u zich genoodzaakt voelt de afdeling op te heffen. ln deze brief geven wij, zoals
gevraagd, een reactie op uw evaluatie en verzoeken wij u, ook namens de provincie, om een
verantwoording van de voorschotten die u heeft ontvangen.

Reactie op uw evaluatie
ln uw schrijven legt u de basis voor het stoppen van het bestuur van WN Meierijstad bij de
gemeente Meierijstad vanuit een eenzijdige evaluatie, waarbij alleen naar de rol van de gemeente
wordt gekeken en niet naar die van uw organisatie en uw eigen verantwoordelijkheid en
functioneren hier in. Dat betreuren wij omdat dit tot onjuiste beeldvorming kan leiden. Hieronder
geven wij u een reactie op de door u aangehaalde punten en conclusie.

Feitelijke punten

De beslissing dat een ambtenaar van de gemeente geen bestuurslid mag zijn van een vereniging
in de gemeente is uitgebreid persoonlijk besproken, gedeeld en naar onze indruk met wederzijds
begrip, onder auspiciën van WN Zuid-Nederland afgehandeld in augustus 2018.

Met de samenvoeging tot Meierijstad heeft de gemeente de wettelijke plicht om zaken als het
verstrekken van subsidie te uniformeren. Bij het verstrekken van subsidie voor mensgerichte
maatregelen verkeersveiligheid zijnwij ook gebonden aan de subsidievoorwaarden van de
provincie. lmmers de provincie vergoedt 80% van de kosten en gemeente Meierijstad vult deze
aan met 20%lot 100% (mits wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden van de provincie). Wij
kunnen ons voorstellen dat het voor u, door het wisselen van de contactpersonen en de nieuwe
voorwaarden voor subsidie, lastiger werken was. Samen met WN Zuid-Nederland en de



regiocoórdinator hebben we gekozen voor een structureel overleg en ontwikkeltraject voor uw
organisatie. Wij dachten dat we hiermee een goede basis voor samenwerking hadden gelegd. De

huisvesting was onderdeelvan het ontwikkeltraject. Voor 2019 is, in afstemming met de provincie,

afgesproken de kosten voor de huisvesting te blijven vergoeden totdat WN Meierijstad hier een

oplossing voor had gevonden. Uiteindelijk is de huisvesting een verantwoordelijkheid van het

bestuur zelf; de gemeente heeft aangegeven bereid te zijn om ondersteuning te bieden bij het

zoeken naar een oplossing.

ln de evaluatie met MediPoint, gemeente en WN Meierijstad over de scootmobielcursus, hebben
alle partijen aangegeven dat het aantal deelnemers laag was. We hebben gesproken over
mogelijke oorzaken. Eén van de oorzaken heeft mogelijk te maken met het niet verplicht stellen
van deelname aan de cursus. De exacte reden voor het lage aantal deelnemers is niet
onderzocht. ln de evaluatie is besproken dat er naar verwachting ook andere redenen van het

lage aantal deelnemers zijn zoals de aanmeldprocedure. Daar was u het toen mee eens. Dat u
zich nu alleen richt op die ene mogelijke oorzaak, verbaast ons. Bij het maken van afspraken over
de organisatie bent u geïnformeerd dat wordt afgerekend op basis van het aantal deelnemers en

normbedragen per deelnemer, conform de subsidie-systematiek van de provincie. Ook de
gemeente moet met deze systematiek werken en haar uitgaven verantwoorden. ln onze ogen was
een tussenstap mogelijk geweest. Dan hadden wij samen met u, regio en provincie naar een

oplossing kunnen zoeken binnen de subsidieregels.

Conclusie

Eerder hebben wij samen het proces geêvalueerd en zijn afspraken gemaakt over uw
ontwikkeltraject. De discussies die u 'oeverloos' noemt, zijn door ons juist als constructief ervaren
en dat is wederzijds ook uitgesproken. ln onze ogen is door de gemeente en regio veel tijd en

zorg geïnvesteerd in het begeleiden van VVN Meieríjstad, de subsidie-aanvraag, het regelen van

ondersteuning van WN Zuid-Nederland én het maken van afspraken over uw ontwikkeltraject.
Het ontwikkeltraject liep volgens ons en er is tussentijds geen formeel of informeel signaal
ontvangen dat dit niet werkbaar zou zijn, of dat bijsturing nodig was. U heeft er niet gekozen om
gebruik te maken van het opgestarte overleg en de communicatielijnen. Het is uw keuze om te

stoppen met activiteiten voor het bestuur van WN Meierijstad en deze keuze respecteren wij.

Wij hebben er echter vertrouwen in dat ook de komende jaren het thema 'verkeersveiligheid' goed

op de kaart staat. We blijven het gemeenschapsgeld voor mensgerichte maatregelen
verkeersveiligheid inzetten en onze bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid in Meierijstad. Dit
in goede samenwerking met andere partners, de regio en provincie binnen het programma'Nul
verkeersdoden Brabant'.

Verantwoording ontvangen voorschotten en gesprek
Voor het organiseren van activiteiten en interne bedrijfsvoering heeft u een voorschot ontvangen
van € 79.086 (waarvan €.22.163 voor interne bedrijfsvoering) voor 2018 en 2019. Over een deel
van de kosten voor 2018 hebben we reeds een verantwoording ontvangen. Wij ontvangen, ook
namens de provincie, graag voor 20 september a.s. een volledige verantwoording van de

ontvangen gelden in de vorm van een overzicht van de gehouden activiteiten met aantal
deelnemers per activiteit. Na ontvangst van deze gegevens nodigen wij u graag uit voor een
gesprek om de samenwerking goed af te ronden.
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Tot slot
Met waardering voor de inzet van bestuursleden van WN Meierijstad hopen wij tot een goede
afronding te komen. Heeft u vragen over deze brief? Stel ze gerust aan Veronique de Wit op
telefoonnummer +31 (413) 381 891.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,
De De bu

Drs. G.C. Wilms -Wils RA
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