
Beknopt VERSLAG bespreking vorming beheerstichting Wijknetwerken Batau-noord, Batau-zuid en 

de Doorslag 

Dd: 23 maart 2021 (ONLINE) 

Aanwezig: Amber Nefkens, Bas Meijer, Els Reinking van de gemeente, Nel Meijer (de Doorslag) , 

Henk Schaap en Marcel van Montfoort (Batau-zuid) en Marloes Bos (Batau-noord) 

 

Recent is gebleken dat de belastingdienst vindt dat Movactor BTW-plichtig is voor de ondersteuning 

van de wijknetwerken Batau-noord, Batau-zuid en de Doorslag. Movactor wil daarom van haar 

ondersteuning van de Wijknetwerken af. 

De gemeente heeft daarom voorgesteld aan de wijknetwerken om een beheerstichting voor deze 3 

wijknetwerken op te richten. 

Inmiddels zijn er enkele contacten over dit voornemen geweest en op 23 maart hebben de 

gemeente en de 3 wijknetwerken (voorzitter en secretaris) met elkaar online gesproken en heeft de 

gemeente bijgevoegde presentatie gegeven. 

Op basis van deze presentatie en het gevoerde gesprek hierover kunnen de navolgende actiepunten 

worden benoemd: 

1) beschikbare notariële acte (van WNW Vreeswijk) met reglementen/statuten worden gedeeld voor 

intern gebruik. (Mogen niet verder verspreid worden)  Actie Amber 

2) Op basis hiervan kan ieder Wijknetwerk zich een beeld vormen van een dergelijke acte en zo 

nodig vragen formuleren die bij de notaris kunnen worden gesteld wanneer tot een stichting wordt 

besloten. 

3) De wijknetwerken maken een afspraak bij een notaris en laten een acte opstellen. 

3) Vervolgens moet de stichting gemeld worden bij de KvK en daar moeten de namen van de 

bestuursleden vastgelegd worden. Zodra deze wijzigen moet de KvK daarvan op de hoogte worden 

gesteld. 

4) Ook moet daarna een bankrekening worden geopend op naam van de stichting. 

5) De stichting is daarna een feit. 

De navolgende vragen en opmerkingen kwamen naar voren: 

➢ Eigendommen van de stichting moeten worden vastgelegd en bij beëindiging worden 

overgedragen aan de subsidieverlener of een nieuwe stichting die de rol overneemt 

➢ Als er een notariële acte wordt opgemaakt vervalt de hoofdelijke aansprakelijkheid. 

➢ Het is niet duidelijk of een stichting ook BTW-plichtig is. 

➢ Geldt de vrijwilligersverzekering van de gemeente ook voor de stichting? 

➢ Welke software gebruiken de wijknetwerken die al een stichting zijn voor hun boekhouding? 

➢ Moet een stichting zich apart verzekeren voor aansprakelijkheid voor haar activiteiten?  

➢ Movactor heeft tot op dit moment niets van zich laten horen over genoemde problematiek 

en ook is niet duidelijk wanneer Movactor stopt met de ondersteuning 

In algemene zin kwam verder aan de orde: 



➢ De gemeente verwacht de kosten die betrekking hebben op de notariële acte voor de 3 

wijknetwerken voor haar rekening te nemen. 

➢ Batau-noord gaat een eigen stichting vormen en is daar al mee bezig. 

➢ Het onderbrengen bij de Stichting de Baten is een optie die even genoemd is maar die ook 

nadelen kent.  

➢ De beide andere wijknetwerken moeten nog beslissen maar voelen meer voor een eigen 

stichting als voor een beheerstichting 

De gemeente zal een nieuw overleg plannen voor over 2 mnd om de stvz dan te bespreken. 

Ook gaat de gemeente op verzoek van Batau-zuid een overleg voor alle wijknetwerken organiseren 

waarbij wijknetwerken hun problematieken met elkaar kunnen delen. 

De 3 wijknetwerken houden elkaar op de hoogte over de vorderingen die gemaakt worden 

 


