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Ons kenmerk  Notulist Marian van Weert   

      

Aanwezig Ronnie Schepers (VvE De Leest II) 

Jos van de Tillart (VvE De Nieuwe Leest) 

Jacqueline Dortmans (Area) 

Leo van den Akker (Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)) 

Marian van Weert (Gemeente Meierijstad) 

Afwezig René Beks (Hendriks Coppelmans) 

Yuri van Bergen (Bouwhulpgroep) 

Karlijn van der Laan (Gemeente Meierijstad) 

Kopie aan  

  

Onderwerp Overleg De Leest Next Level - subsidie VNG 

      

1. Stand van zaken De Leest Next Level 

 

 De VvE’s hanteren als richtlijn voor de planning: eind 2017 besluitvorming in VvE’s. Op 31 

augustus is er een belangrijk overleg met Bouwhulpgroep over de voortgang. Communicatie 

richting de leden is cruciaal. 

 René Rijken van Area is niet meer betrokken bij project De Leest. Jacqueline is eerste 

aanspreekpunt. 

 Nieuwe contactpersoon vanuit de gemeente (en tevens projectleider voor het subsidietraject) 

wordt Karlijn van der Laan. Tot zij terug is van vakantie neemt Marian waar. 

 

2. Subsidie VNG – fase 1 

De subsidie voor fase 1 is al toegekend. Deze fase loopt ten einde. In de aanvraag voor fase 2 

moeten we ook rapporteren over het verzette werk in fase 1. Volgens de aanvraag uit maart 2017 

zouden de volgende zaken eind oktober zijn afgerond: 

a) Eerste aanzet blauwdruk 

b) Entiteit oprichten t.b.v. renovatieproject 

c) Communicatieplan opgesteld 

d) Adviseurs aantrekken/bouwteam samenstellen 

e) Duidelijkheid over mogelijkheid objectgebonden financiering 

f) Energetisch verbeterplan opstellen en dossier per woning 

g) Voorbereiding besluitvorming in VvE’s 
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Ad. a)  Leo van den Akker van ODBN is door de gemeente gevraagd om de aanzet te 

maken voor de blauwdruk. Hij zal daarvoor verschillende personen benaderen 

om informatie te vragen. De kosten voor deze opdracht worden uit het 

subsidiebudget gefinancierd. 

Ad. b)  Ronnie geeft aan dat de stichting t.b.v. project binnenkort wordt opgericht. Dat is 

o.a. nodig om betalingen te doen en de subsidie van de gemeente te 

ontvangen.* 

Ad. c t/m g)  De offerte van Bouwhulpgroep wordt vanavond ondertekend. De gemeente wil 

aangehaakt blijven bij proces om verslag te kunnen doen in de blauwdruk. 

Ad. e) Als fase 2 wordt gehonoreerd is er ruimte binnen het subsidiebudget voor inhuur 

van extra kennis over financiering. Bijvoorbeeld Segon. We wachten eerst af hoe 

de gesprekken tussen Bouwhulpgroep en Rabobank lopen over de financiering. 

Waarschijnlijk is een garantiestelling nodig. Vereniging Nederlandse Banken is 

bezig om een landelijk stelsel op te zetten. De vraag is wat de rol van gemeente 

en/of provincie daarin is. De gemeente wil niet garantstaan als er geen groter 

stelsel volgt. 

 

* Vraag van Jacqueline: hoe zit het met doorgang als één van beide VvE’s afhaakt? Voorleggen 

aan notaris. Moet goed juridisch afgedekt/afgesproken worden. Goedkeuring van renovatieplan 

moet wel in beide VvE’s apart. 

 

3. Subsidie VNG - rolverdeling 

Voorstel rolverdeling: 

 VvE’s en Area draaien project De Leest Next level, daarop ligt de focus 

 Leo bevraagt betrokkenen t.b.v. schrijven blauwdruk 

 Gemeente verzorgt subsidieaanvraag 

 Hendriks Coppelmans?? Meekijken in proces, maar niet inhoudelijk. Wellicht uitvoeren straks. 

Marian bespreekt dit woensdag 6 september in een overleg met René Beks. 

 

Verplichte cursussen: Karlijn gaat met VNG in gesprek over toegevoegde waarde. Vanuit de 

gemeente is herhaaldelijk aangegeven dat er behoefte is aan maatwerk en dat de geboden 

opleidingen niet passend zijn. 

 

4. Subsidie VNG – fase 2 

De aanvraag voor fase 2 moet uiterlijk 28 september zijn ingediend. Marian zorgt voor het invullen 

van de aanvraag, de handtekeningen en de verzending. Het gaat om een bedrag van 65.000. 

Marian heeft een voorzet gedaan voor de aanvraag. Ronnie heeft een paar verhelderende vragen 

die meteen beantwoord worden. Jacqueline heeft haar reactie al per e-mail gegeven. Verzoek aan 

de anderen is om schriftelijk reactie te geven. 

 

In de subsidieaanvraag is de volgende cofinanciering genoemd: 

VvE De Leest II 40.000 

VvE De Nieuwe Leest 40.000 

Gemeente Meierijstad 50.000 

Area 20.000 

 

De vraag is of het subsidiegeld gebruikt kan worden om zelf minder eigen middelen in te brengen. 

Marian gaat na of dit mag volgens de subsidievoorwaarden. 
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Nummer Actie Verantwoordelijk 

1. Verslag bijeenkomst met Bouwhulpgroep d.d. 31 

augustus sturen naar Marian 

Jos van de Tillart 

2. Reactie op concept subsidieaanvraag geven 

(Bijlage A, geel gearceerde stukken) 

Jos van de Tillart 

René Beks 

3. Subsidieaanvraag fase II afronden en insturen Marian van Weert 

4. Met VNG in gesprek gaan over 

ondersteuning/verplichte cursussen 

Karlijn van der Laan 

 

 

 


