
Winteruwiik

Verslag von de vergodering von het Algemeen Bestuur von WCL
30 mei 2Ot6 20.00 - 22.OO uur te Wínterswíjk (Venemonsmolen)

Aanwezig:

Leden'. dhr. H. Grevers (plv. voorz.)
dhr. A. Schoemoker (secretorís)
dhr. H. Eelink mw. G. Kruisselbrink
dhr. J. Stronks dhr. J. Wytemo
mw. H. Bruggink mw. J. Smolbraok
dhr. J. Roerdink dhr. p. v/dLaan
dhr. A. Scholten mw. J. Ros

mw. R. te Winkøl dhr. R. Schröder
dhr. de Roos dhr. D. Eggink
mw. G. Boessenkool dhr. M. von Dom

Op uitnodí9in9:
dhr. W. Nijmon (occountont)
mw. J. Snellenberg (ecoloog gemeente Winterswijk)

Publiek: diverse peîsonen
Afwezig: domøs Smolbrook entePee le, heren te Gronde en Heesen
1. Opening

De plv. voorzitter opent deze vergadering door een ieder welkom te heten. De voorzitt er, de
heer le Gronde, is afwezig i.v.m. een bijeenkomst von het college elders. Door de secreloris is
inmiddels een aangepaste ogenda uitgedeeld.

2. Mededelingen
. Bestuurswísselingen-

deheer de Roos is vonovond aanwezig als opvolger von de heer Eggínk. Dezeschuift door
noor het DB om de ploots von de heer Roerdink in tø vullen. Verder zol mw. te Wínkel
worden vetvangen door mw. tePeele.

o A.s. zaterdag vindt weer de londbouwf olie inzameling ploats. Tevens zal er een enguète
gehouden worden over de huidíge gang van zaken.

. Af gelo|en 2 dagen heeft de fomilie Scholten een succesvol open huis gehouden i.v.m. het
óO-jorig bestaon. RTV Slingeland heeft híervon opnomes gemookt.

. Winterswijkse oonpok - de fermíjn voor het indienen van de enguêle wordt mel 2 weken
verlengd.

. Aonmeldenvoor glasvezel is mogelijk tot 1l juli o.s.
Tn Misle/Corle zullen nog extra inloopovond en worden gehouden net ols in Kotten.
De heer Eelink vroogt of de gemeenle nog invloed kon uitoefenen ols het
oonmeldingspercentagenet geen 50% is. Zal onder de oondocht gebracht wordenvon de
voorzitter.
Mevrouw teWinkel vroogt of er wellicht nog eenreminder gestuurd kon worden naor de
ledenvanLTO?

3. Joorverslog 2015
Hierno wordt eerst het lekstgedeelte van het joorverslag 2Ol5 ter voslstellíng doorgenomen
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N.a.v. de tekst:
. Mw. Boessenkool merkt op dat ze nog sfeeds geen siukkenheef't ontvongen m.b.t. de

omgevingsvisie. De secretaris zol dit novrogen.
. Twerfafval - gebleken is dat inleveren von het zwerÍafval bij de Rovo niet kosteloos is.

Oplossing is gevonden door het inleveren bij BCS in Kotføn.
Hierna wordt het tekstuele gedeelte vostgesteld.
Aanvullend geeÍt de heer Nijmon eentoelichtíng op het f inanciäle gedeelte von het jaarverslog.
Bij de korf lopende schulden is inbegrepen een ontvongen voorschot t.b.v. de Roerdinkhof.
Als niet oon de voorwoorden wordt voldoon, moef dit bedrag wordenterugbetaald. Binnenkort zol
hier meer duídelijkheid over komen.

Hierno wordt door d¿ vergadering dechargeverleend oon de penningmeester.
De secretaris meldt dat er von het joarverslog 25 exemplaren gedrukt zullen worden en dot het
joorverslog tøvens digitool op de websitegeplaatst zol worden.

4. Verslcg AB vergadering 29 februari 2Ot6
N.o.v. het verslog merkt deheer Scholten op dot er onderhoud gepleegd is oan het f ietspod langs
d¿ Wooldseweg moor dot er nu gotan zitten oon d¿ zijkanten von het fietspod.
Talnogmaals bij de Rovo ond¿r de oandacht worden gebracht.
Doorno wordt het verslog goedgekeurd.

5. Voorstellen nieuwe gemeentelijke ecoloog.
Mw. Jolondq Snellenberg is ols ecoloog bij de gemeente Winterswijk in dienst gelreden.
Zeheeft momenteel 2 grote projecten onder handen, t.w.

. Verkiezing mooiste natuurgebied von Nederlond

. Herstel enaanleg londschopselemenlen, woorvoor Provincie engemeentegeld beschikboor
gesteld hebben. Eind juni zullen er 2 informoti¿avonden georganisøerd worden; 1 voor de
landgoedeigenaîen en L voor overige belangstellenden.

Tevens ís Jolondo budgethouder WCL voor de gemeente.

ó. Voortgong Leader
In mei konden projecten aangemeld worden vooî een t' grove beoordeling.
De mqond juni vormt de termijn om projecten in te díenen bij de Provincie. Dø lokole actiegroep
(LAG) maokt de aanbevelingen voor de Provincie.
fn septembør dient dan het overzicht von de ingedíende projecten gereed te zijn, woorno in
december de beslissingzalwordengenomen. Ook in december starf don de2'tranchevoor de
projeclen.
Leoderprojectenkunnen niet op voorhond afgewezen worden door de gemeente. Wel als er b.v.
bouwvergunning nodig is en deze vergunning niet afgegeven kon worden.
Momenfeel zijn er 2 Winterswijkse projecten:
opzettenvon een mouterij en onfwíkkelen von eenWin'lerswijkse opp (i.s.m. Vreden).
Degevraagde50% eigenfinancieringvoor de opp is al grotendeels rond.
Deheer Scholfen vroogt hoe de controle is geregeld.
Antwoord: Leadercontoct mo¿t medezorgen voor eengoede verontwoording von degelden.
Deheer Eggink merkt op dot het uitkeren von de subsidie pos plaotsvindt ols het gehele project
afgerond ís. Dan kan de 50% eigen f inonciering een bezwoar vormen.
Antwoord: Er wordt momønteel gekeken noar voorschotfen o.d.
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7. Rondwoog
. Mw. te Winkel meldt olsnog de heer Heesen of voor deze vergadering.
. De heer Scholtenvraagt of het juist is dot het Waterschap minder onderhoud oan de

watergongen pleegt?
Mw. Snellenberg ontwoordt dot men dit onderhoud wil ofstoten noor d¿ oonwonende
ograriërs en door eenvergoeding voor wil verstrekken.
Deheer Stronks vult oon dot het don met nome goat om de kleinere stukken (= dus veel
werk) en dot devergoeding onder de maot is.

De heer Wytemo stelf voor om gezamenlijk als WCLhet Woterschop er op oon te
spreken. Deheer Grevers zal dit ook meenemen noor LTO.

o De secretoris zal voor de nieuwe leden von het A B de inschrijving bij de KvK regelen.
(vio de notoris)

. De plv. voorzitter stølf voor om het ofscheid von mw. te Winkel en dhr. Roerdink door te
schuiven naaî eenvolgendevergadering, i.v.m. deaanwezighøid von de"echte" voorzitler
dhr. te Gronde.

8. Werksessie/Sluiting
Na de vergadering worden de leden uitgenodigd om in een werksessie na te denken over hoe de
beleving von høt buitengebied veranderd zou kunnen worden.
Hierno sluit de plv. voorzitter onder dankzegging deze vergadøring.

Volgende vergodering AB - t4 november ?Ot6a
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