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NIEUWSBRIEF WCG 23 april 2013

WCG-bestuur treedt af
Na afloop van de thema avond op (maandag
22 april over de ‘toekomst van wonen op het
water’ hebben alle leden van het WCG
bestuur besloten om af te treden.

"Voorstel Wonen op het Water d.d. 22 april
2013
Het bestuur van het WCG brengt namens de
leden aan het college van burgemeester en
wethouders het volgende over:

Hoewel het op deze thema avond aan boord
van de Witte Zwaan niet ging om een
ledenvergadering voelen wij ons door de
opstelling van het overgrote deel van de
aanwezigen dusdanig op onze strategie
aangevallen dat aftreden noodzakelijk is.

De huidige regeling met betrekking tot de
roerende
zaakbelasting
blijft
onverkort
gehandhaafd.

Tot er door de algemene ledenvergadering een
nieuw bestuur wordt verkozen zullen wij
uitsluitend de lopende zaken behartigen
(regulier overleg) en geen beleidsvoorstellen
met politiek en ambtenaren bespreken.

De
overdraagbaarheid
van
de
ligplaatsvergunning blijft onverkort gehandhaafd
zowel voor bestaande als nieuwe ligplaatsen.

Thema avond
Als eerste werd een inventarisatie gehouden
van waar de aanwezigen wonen. Dit overzicht
is aan het eind van de nieuwsbrief te zien.
Meteen na de inleiding werd gesteld dat het
bestuur er wijs aan zou doen geen overleg
meer te voeren met ambtenaren en het overleg
te beperken tot de gemeenteraadsleden en het
college van B&W. Men ziet ambtenaren, en
zeker na het verschijnen van concept 0.4, als
kwaadaardige tegenstanders die er uitsluitend
op uit zijn om geld op te halen bij woonbootbewoners. Onze stelling dat juist concept 0.4
geheel zonder onze betrokkenheid tot stand
kwam en eigenlijk al van tafel was werd toen al
niet meer gehoord.
Vervolgens diende Klaas Koetje het volgende
stuk in:

Tarifering of beprijzing van zowel bestaande als
nieuwe ligplaatsen is onacceptabel.

De overige onderwerpen van Wonen op het
Water staan open voor discussie zij het dat de
wettelijke kaders inzake woonboten in acht
worden genomen zoals het Burgerlijk Wetboek
(inzake
eigendom
van
water),
de
Huisvestingswet en het Bouwbesluit en andere
relevante wet-- en regelgeving.
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Het bestuur legt dit zonder voorbehoud
voor
aan het college van b en w op donderdag 25
april tijdens het geagendeerde bestuurlijk
overleg. Van het college wordt meteen een
principe-uitspraak
(over
de
rzb
cq.
Belastingopbrengsten) verwacht. Het resultaat
van dit overleg wordt diezelfde dag nog per email aan de leden bericht die hun e-mailadres
hebben laten registreren bij het WCG. De
overige leden dienen zo spoedig mogelijk per
papieren Nieuwsbrief te worden geïnformeerd
maar uiterlijk op 6 mei.
De resultaten kunnen dan door de algemene
ledenvergadering van 13 mei worden
besproken.
Voorstel ingediend door Klaas Koetje"

Na een korte onderbreking waarin wij dit voor
ons onbekende stuk lazen, was onze eerste
reactie dat wij menen te lezen dat alles bij het
oude dient te blijven en dat er in het geheel niet
over bijvoorbeeld de financiering van nieuwe
ligplaatsen gesproken zou mogen worden.
Wij zijn het in grote lijn eens met de voorgestelde punten, alleen staan wij open voor een
discussie over wonen op het water in de
toekomst. Hierin vonden wij geen medestanders.
Daarnaast wordt in de slotalinea van het
voorstel van Klaas ons een werkwijze opgelegd
die ons qua toon, verwoording en intentie veel
te ver gaat.
Na bevestiging van het feit dat alles bij het oude
dient te blijven en de afwijzing door de
aanwezige leden van elke door ons
voorgestelde nuancering was onze conclusie
dat in dit voorstel een dusdanig beperkende
opstelling t.a.v. de inhoud en dwingende
opstelling t.a.v. de aanpak (strategie) van ons
geëist wordt, dat elke dialoog over de toekomst
van onze woonvorm wordt uitgesloten.
Na een verhitte discussie werd door
aanwezigen gevraagd het voorstel in stemming
te brengen. Een overgrote meerderheid van de
aanwezigen stelde zich achter het voorstel van
Klaas. Het door de algemene ledenvergadering
vastgestelde plan 2030 (en ‘Water als drager’)
wordt hiermee in onze ogen onuitvoerbaar.
Afgesproken werd dat het bestuur zich op zeer
korte termijn zal uitspreken over de te volgen
koers. Bij deze doen wij dat. Zoals eerder
geschreven, tot er door de algemene
ledenvergadering een nieuw bestuur wordt
verkozen, zullen wij uitsluitend de lopende
zaken behartigen (regulier overleg) en geen
beleidsvoorstellen met politiek en ambtenaren
bespreken.

Wij betreuren het feit dat er op de thema avond
geen mogelijkheden waren om over nuances te
praten waarvan wij denken dat die van belang
zijn voor huidige en toekomstige water
bewoners in Stad Groningen. Wij hebben ons
de afgelopen jaren met hart en ziel hiervoor
ingezet en vinden het erg jammer dat ons geen
ruimte wordt gegund onze strategie verder uit te
voeren.
Kees van den Donker
Albertien van Dijk – Milatz
Paula Mulder
Gert Jan Braas
Ed Lankhorst
Akkie Oving

Het overzicht van de kanaalvakken waar de
aanwezigen wonen:
* Lopende diep / Spilsluizen / Turfsingel /
Schuitendiep: 3
* Trompsingel / Zuiderpark / Stationsweg /
Emmasingel / Zuiderhaven: 4
* Eendrachtskade NZ en ZZ: 1
* Hoendiep: 0
* Wilhelminakade / Hofstede de Grootkade /
Reitdiepskade: 10
* Oude Winschoterdiep: 1
* Hoornse diep / Brailleweg / Julianaweg /
Hoornse dijk: 7
* Oosterhamrikkanaal: 1
* Boterdiep: 1
* UT Delphiaweg / Energieweg: 3

De jaarvergadering op 13 mei kunnen wij
volgens de statuten door laten gaan en daar
kan ter plekke een nieuw bestuur gekozen
worden.

* Noorderhaven: 8
* Woonschepenhaven: 17
* Wachtlijst: 1

