Stichting Dorpsraad Meliskerke
Sivertstraat 21
4365 AV Meliskerke

www.meliskerke.com
info@dorpsraadmeliskerke.nl
KvK Middelburg nr. 22047846

Uitnodiging openbare bestuursvergadering op dinsdag 27 december 2015
Tijd: 19.30 uur
Locatie: verenigingsgebouw “Ons Huis”, Burgemeester Adelaarstraat 26,
Meliskerke
AGENDA
01. Opening
02. Benoeming secretaris
Wegens drukke werkzaamheden wil Joram van Sluijs aftreden als secretaris,
maar wel lid blijven van het bestuur. Margriet Seijner is bereid de functie van
secretaris op zich te nemen.
Voorstel:
a. akkoord gaan met de benoeming van Margriet Seijner tot secretaris
b. wijzigingen doorgeven aan de Kamer van Koophandel
03. Mededelingen en aanvullende agenda
a. aangepast rooster van aftreden (bijlage 1)
04. Notities van de vergadering op 4 november 2014 (bijlage 2) en
besluitenlijst 2014 (bijlage 3)
05. Ingekomen stukken
a. Speeltuinvereniging Meliskerke
brief 18 november 2014 over bijdrage van € 240,-- in de kosten van
plaatsing Dixie toilet in 2014.
Voorstel:
1. akkoord gaan met het bedrag
2. bij agendapunt 11b bijdrage in 2015 bespreken
b. Stichting Welzijn Veere
informatiebrief november 2014 over ontwikkelingen op het gebied van
vrijwilligerswerk en ondersteuning van werkzaamheden
c. Gemeente Veere
brief 2-12-2014 over restant extra bijdrage 2014
Het restant bedrag van € 1048,50 wordt doorgeschoven naar 2015 voor
het opstellen van een dorpsplan.
d. Kamer van Koophandel
Brief 4-12-2014 over inschrijving bestuursleden Seijner en Matthijsse
e. Manteling
Nieuwsbrief december 2014
06. Uitgaande stukken
07. Verslaggeving van
a.
Gesprek Waterschap Scheldestromen op 24 november 2014 over
onderhoud wegen
b.
Nieuwjaarsreceptie gemeente Veere op 5 januari 2015
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c.

Projectgroep dorpsplan Meliskerke

08. Stand van zaken met betrekking tot:
a. Wapen/vlag Meliskerke
b.
Website Meliskerke
c. voortbestaan consultatiebureau Meliskerke
d. plan Bergstraat vm Ichtuskerk (bijlagen reeds in het bezit)
e. plan Pauwhoekstraat vm Zeester
f.
plaatsing en beheer dispenser zakjes hondenpoep
09. Coalitieprogramma 2014 – 2018 (bijlage 4)
Door een klein comité is het coalitieprogramma besproken. De reacties zijn in
de tekst opgenomen.
Voorstel: akkoord gaan met de reactie
10. Planning data openbare bestuursvergaderingen en openbare
bijeenkomsten
- dinsdag 10 maart:
bestuur
- dinsdag 24 maart:
openbare bijeenkomst
- dinsdag 26 mei:
bestuur
- dinsdag 15 september: bestuur
- dinsdag 3 november:
bestuur
- dinsdag 17 november: openbare bijeenkomst
Voorstel: akkoord gaan met voornoemde data
11. Financiën
a. Concept-jaarrekening 2014 (bijlage 5)
Voorstel:
1.
akkoord gaan met de jaarrekening
2.
de penningmeester decharge verlenen
b. Concept-begroting 2015 (bijlage 6)
De gemeente is gevraagd het restant 2014 van € 1048,85 te reserveren
voor het opstellen van het dorpsplan. Werkelijk blijkt het restant nu
€ 1387,05 te zijn.
Voorstel:
1. de reguliere bedragen vermeld onder 06 daar waar wenselijk afbouwen
en geleidelijk overgaan tot stimuleringsbedragen.
2. De gemeente vragen akkoord te gaan met het werkelijk restant
3. akkoord gaan met de begroting
12. Rondvraag
13. Sluiting
Met vriendelijke groet,
J. van Sluijs,
secretaris
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