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27 juni 2015 (LvK) 
 
Verslag inloopspreekuur naar aanleiding van de explanimation van de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) van PRO Kaag en Braassem, op 27 juni 2015 in café De Vergulde 
Vos in Rijpwetering.  
 
Aanwezig  
Ivor Bergsma, voorzitter; 
Idi van der Meer, secretaris; 
Hans Boer, penningmeester; 
Paul Volwater, Ruud van der Star, Hans Klink, Floris Schoonderwoerd, Evert Henrotte, Co van 
de Weteringh, Luuk Oltmans, Ilse van der Poel, Ruut Holtz, Rob van der Hoorn, Ingrid 
Straathof, Hans Klink, leden; 
Henk van Tol, belangstellende. 
 
Afwezig met kennisgeving 
Rob van der Hoorn en Glenn van Rijn 
 
Tijdens het inloopspreekuur zijn de volgende zaken besproken. 

 
1. Er zijn positieve reacties op de explanimation. Een punt van aandacht is de snelheid. 

Pauzeren kan wel maar dan staat het beeld stil.  
Daarnaast wordt stilgestaan bij de besluitvorming. Kun je er zo maar van uitgaan dat de 
ALV akkoord is als er geen reacties zijn? En wat doe je als er wel reacties zijn? Moet de 
goedkeuring van de kascommissie niet ook schrift staan? 
Afgesproken wordt dat het bestuur hiervoor een procesvoorstel zal maken. 
Voor deze ALV zal nog een mail naar de leden worden gestuurd met de beslispunten op 
een rijtje en het verzoek om aan te geven of men al dan niet akkoord kan gaan. Tevens 
zal worden aangegeven dat indien er geen reactie komt, er vanuit zal worden gegaan dat 
men niet tegen het besluit is. Dit om de voortgang te kunnen bewaken.  

2. Naar aanleiding van een vraag van Luuk Oltmans wordt het verslag van de ALV van 19 
november jl. als volgt gewijzigd  
“Luuk Oltmans vraagt waarom de wethouder de motie om een onafhankelijke 
ombudsfunctie in het sociaal domein heeft ontraden. 
Floris Schoonderwoerd antwoordt dat er al dergelijke klachtenloketten zijn, te weten de 
onafhankelijke klachtencommissie in de gemeente Nieuwkoop Kaag en Braassem en 
daarnaast de rechtbank en de Nationale Ombudsman. Een dergelijk initiatief voegt om 
die reden niets toe en dan zou je het ook niet moeten willen.” 

ambtelijk secretaris:  
Laura van Klink 
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