VERSLAG

van de Algemene Ledenvergadering van de Werkgevers Drechtsteden
gehouden op 22 mei 2007 bij de ANVD te Dordrecht

AANWEZIG zie presentielijst
1. Opening
De voorzitter, Jan Laurijssens, opent de vergadering met een woord van welkom aan
alle aanwezigen. Jan maakt melding dat er dit jaar al 11 nieuwe leden zijn
aangemeld. De target voor dit jaar staat op 20 dus we hopen, met hulp van de leden,
op dit aantal uit te kunnen komen.
2. Mededelingen
*Terugkoppeling relevante ontwikkelingen uit de Kring Drechtstreek en het Algemeen
Bestuur van de Kamer
Anton Reppel doet, als vertegenwoordiger van de WD in de Kring en in het AB van
de Kamer, verslag van de ontwikkelingen.
Algemeen Bestuur:
Per 1 januari 2008 komt er een nieuwe wet op de Kamer van Koophandel. Het zal
betekenen dat er in plaats van 48 bestuurszetels nog maar 24 zetels zijn. De inbreng
van de Drechtsteden is een zeer wezenlijke. Hij hoopt dat er in de komende maanden
voldoende gemotiveerde kandidaten zullen zijn om deze verantwoordelijke posten in
te vullen.
Mede op verzoek van de WD heeft de Kamer opdracht gegeven voor een onderzoek
naar het functioneren van de huidige wet Geluidshinder. Oogmerk van de studie zal
zijn of de letter van de huidige wet overeenkomt met de bedoeling van de wet zoals
deze eind jaren tachtig is opgesteld. Daarnaast het in kaart brengen van de gevolgen
van wijziging wet en regelgeving geluid voor het bedrijfsleven. Doel van de studie is
het opheffen van overschrijdingen op de contourgrens zodat het bedrijfsleven haar
ontwikkelingspotentieel ten volle kan benutten. De zone indeling is bij wet vastgelegd,
maar dient zoveel jaar na dato op zijn merites te worden bezien.
Bij mogelijke transformatie van bedrijventerreinen naar woningbouw zal de Kamer er
naar streven vroegtijdig als gesprekspartner te worden uitgenodigd. In dit perspectief
past ook het werken aan een schade compensatieregeling voor vertrekkende
bedrijven, eerst opnieuw faciliteren dan pas saneren.
Kring Drechtstreek:
M.b.t. de revitalisering Groote Lindt en de Geer Zwijndrecht streeft de Kamer van
Koophandel naar oprichting van een belangenorganisatie in verband met het
begeleiden en bewaken van het herstructureringsproces.
De Gemeente Papendrecht wil in de Noordelijke rand de toegestane milieucategorie
verlagen in verband met woningbouw in de Oostpolder. De kring adviseert onderzoek
en handhaving van de bestaande milieuruimte. Het college van Papendrecht weigert
echter de voorbereiding en herziening van het bestemmingsplan Oosteind tijdelijk stil
te leggen. De Kamer en BVO verstrekken DGMR of Peutz opdracht tot onderzoek
naar de mogelijkheden tot handhaving of uitbreiding van de bestaande milieuruimte.
*Stand van zaken HKS Heuvelmanterrein
Afgelopen periode is duidelijk gebleken dat de ontwikkeling rondom het HKS
Heuvelmanterrein, de WD zorgen baart. In de bestuursvergadering voorafgaand aan
de ledenvergadering heeft het bestuur een uiteenzetting gehad door de projectleider

van het terrein en een deskundige van een akoestisch bureau om ons te informeren
over de huidige stand van zaken. De informatie die we ontvangen hebben, heeft onze
zorg niet weggenomen. Integendeel, de WD zal zich de komende tijd nog
indringender met deze problematiek bezighouden. De leden zullen hierover uiteraard
op de hoogte gehouden worden.
*Industriedag 2007
Het thema van de Industriedag dit jaar is; “Uw menselijk kapitaal ten tijde van
economische groei” De voorzitter doet een beroep op de leden of zij willen
meewerken aan de sponsoring dit jaar.
*Ondernemersprijs Kamer van Koophandel 2007
Thema voor dit jaar is: “creatief ondernemen”. De deelnemende bedrijven worden
beoordeeld op het gebied van commercie/marketing, productie, samenwerking,
personeel, ICT en bedrijfsvoering. De voorzitter daagt de ondernemers uit zich
kandidaat te stellen.
*Evaluatie VNO NCW
De voorzitter deelt mede dat er een tussentijdse evaluatie heeft plaatsgevonden na
een jaar gezamenlijk functioneren met elkaar. Aan het einde van dit jaar zal er in
overleg met de leden besloten worden of de samenwerking verder gecontinueerd zal
worden. De WD heeft teruggekoppeld dat de informatievoorziening naar de leden toe
uitermate goed verloopt. Op het gebied van de bovenregionale problematieken heeft
de WD het gevoelen dat de initiatieven van VNO achterblijven bij de verwachtingen
daaromtrent. Tevens hebben zij de verantwoordelijkheid op zich genomen voor een
stuk ledenwerving waar tot op heden nog weinig resultaat van te melden valt.
Afgesproken is dat zij ons met de behandeling van drie knelpunten gaan
ondersteunen t.w externe veiligheid in het kader van gevaarlijke stoffen, infrastructuur
en mobiliteit en de geluidsproblematiek. Naar de mening van de voorzitter hebben zij
onze kritiekpunten ter harte genomen.
*Opvolging voorzitter
Jan Laurijssens deelt mede tijdens de nieuwjaarsreceptie van januari 2008 officieel
afscheid te nemen als voorzitter. Drie bestuursleden zijn bezig met het werven van
een nieuwe voorzitter. Naar verwachting zal in de decembervergadering de officiële
opvolger bekend worden gemaakt.
*Kenniskringen
Peter de Waard vraagt de aandacht voor de opstart van de kenniskringen die op een
viertal gebied zijn of worden opgestart. Het betreft het vakgebied HRM, Maintenance
en Facility, Inkoop en Logistiek professionals. De kenniskringen zijn bedoeld voor
professionals in een specifiek vakgebied die over de branches heen, ongeveer 6 keer
per jaar bij elkaar komen om kennis te delen en van en met elkaar te leren. Informatie
over de kenniskringen is opvraagbaar bij Peter de Waard en Barbara Keuzenkamp.
*Techniekdagen
Peter de Waard vraagt aandacht voor de Techniekdagen die georganiseerd gaan
worden binnen de regio. Bedoeling is om daarmee de toestroom naar de techniek te
vergroten. Schoolgaande jeugd zal met bussen diverse bedrijfsbezoeken afleggen
om daarmee het enthousiasme voor de techniek te laten herleven. De eerste
Techniek dag is op 5 juni aanstaande bij Dupont.
*Mededeling vanuit de leden
De voorzitter vraagt of er vanuit de leden nog (voortgangs) mededelingen te doen
zijn.

Aangezien dit niet het geval is wordt overgegaan naar het volgende agendapunt.
3. Bespreking en vaststelling van het conceptverslag van de Algemene
Ledenvergadering van de Werkgevers Drechtsteden, gehouden op 14 december
2006
Het verslag wordt zonder verdere opmerkingen, onder dankzegging, goedgekeurd en
vastgesteld.
4. De jaarrekening 2006 en de schriftelijke rapportage van de Kascommissie
De penningmeester ligt toe dat er een tekort begroot was van €5000,- maar dat er
uiteindelijk €15000, - is overgehouden. Er was een ambitieuze doelstelling t.a.v. de
ledentoename maar die hebben we niet gehaald, hetgeen ook een lagere afdracht
aan VNO inhield.
We hadden vorig jaar weinig kosten aan onze bijeenkomsten met name door een
goede sponsoring van onze activiteiten en de Industriedag.
Er zijn nauwelijks kosten voor de projectgroepen gemaakt. De ambitie in onze
begroting is hoger dan onze gezamenlijke uitvoering. De bestuurskosten zijn lager
dan begroot. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. De voorzitter ontvangt
ter dekking van onder meer reiskosten €2000, - op jaarbasis.
Het vermogen van de WD is met het overschot van €15.000, - gestegen naar
€155.000,Er is afgesproken een buffer van 70 % van de jaarcontributies. Dit is circa €105.000, waardoor er €50.000, - ruimte is voor nieuwe activiteiten en investeringen. In de
begroting van 2007 is daar voor 50% al rekening mee gehouden.
Er zijn vanuit de leden geen vragen over de jaarrekening.
Vervolgens krijgt Arie Jaap Warnaar het woord die aangeeft dat de Kascommissie bij
de controle ondervonden heeft dat de penningmeester alles goed kan verantwoorden
en dat hij exact op de hoogte is van de inhoud van de financiële administratie.
De voorzitter bedankt de penningmeester en vraagt de leden de penningmeester
decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.
De ledenvergadering geeft middels applaus instemming.
4. Voortgang strategieactiviteiten vanuit het bestuur
Tijdens de vorige ledenvergadering is melding gemaakt van de geformuleerde missie
en visie van de WD. Kenmerkend voor de inhoud hiervan is dat de WD veel pro
actiever wil gaan optreden. Dit wordt mede ingegeven door het feit dat de overheid
steeds meer toelaat dat het bedrijfsleven the lead krijgt. De WD wil dat ook en streeft
dat ook na.
In vervolg op de geformuleerde missie en visie hebben een aantal bijeenkomsten met
het bestuur plaatsgevonden waarin geprobeerd is de voornemens te expliciteren.
Het bestuur gaat een aantal principals (mission statements) formuleren die zij als
bestuur belangrijk vindt voor haar leden. Onderwerp overstijgende principes
(genuanceerde waarden en normen) die abstract en breed geformuleerd zullen
worden. Deze principals zullen als kapstok dienen voor de uit te dragen visies en in te
nemen standpunten van de WD. Onder deze principals zullen drie breed
geformuleerde aandachtsgebieden benoemd worden, die worden uitgesplitst over
nader te benoemen relevante onderwerpen.
Binnen het aandachtsgebied worden onderwerpen benoemd waarvoor betrokken
leden zullen worden gevraagd het onderwerp in een aantal sessies uit te diepen.
Als drie aandachtsgebieden wordt gekozen voor:

1.
2.
3.

Huisvesting & Bereikbaarheid
Kennisdeling & Innovatie
Onderwijs & Arbeidsmarkt

De verdere uitwerking zal in overleg met leden gestalte krijgen. Voor dit moment wil
de voorzitter het hier bij laten en pas op een later tijdstip met de leden hierover in
overleg gaan.
5. Stand van zaken Projectgroepen Kennisdeling
* Zorg
Mark Uilhoorn deelt mede dat vertegenwoordigers van de Projectgroep volgende
week aan tafel zitten met het betreffende Impulsteam. Afhankelijk van die
besprekingen zullen weer activiteiten worden ontwikkeld.
*Arbeidsmarkt
Arie van den Herik maakt melding van een succesvolle bijeenkomst waar veel leden
bij aanwezig geweest zijn. De output van deze bijeenkomst zal meegenomen worden
als input voor de Industriedag, die immers hetzelfde thema draagt.
6. Rondvraag
Heer Bax vraagt of er al een standpunt is ingenomen over de vraag van jonge
startende ondernemers die de contributie van de WD te hoog vinden. Zij vragen naar
een overgangsmaatregel zodat de contributie gefaseerd in een aantal jaren
toeneemt.
Deze vraag zal in de strategiesessies worden meegenomen.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging
aan de gastheer, Dick van Chastelet die daarvoor een stoffelijke waardering
ontvangt.
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