
 

 

BETREFT BESTWIL-REACTIE op BRIEF VHSW aan STILLE WILLE BRABANT 

Directie Stille Wille Brabant BV Oirschot,  

22 december 2021 

Begroting Stille Wille Brabant BV – 2022  

 

Geachte Bestwil-leden, 

Hierbij treft u in ROOD het commentaar van Vereniging Bestwil  op de brief van VHSW inzake de 

Exploitatiebegroting SWB-2022. ATTENTIE: onze reactie is op 27 december 2021 opgesteld. 

VHSW: 

Hierbij ontvangt u de reactie van de ledenvergadering van de VHSW op de voorstellen voor de 

begroting 2022. Op 3 december hebben wij hierover uitvoerig overleg met onze leden en hun 

bevindingen treft u hierbij aan. Wij zijn overigens benieuwd naar de reactie van de leden van onze 

collega organisatie Bestwil.  

We danken u voor de beantwoording van onze vragen bij de begroting 2022 en met uw 

beantwoording. We missen echter, zeker nu het landgoed Stille Wille een nieuwe eigenaar heeft, nog 

steeds zijn of haar visie op de exploitatie van Stille Wille als landgoed. We zijn benieuwd naar deze 

visie, zeker gezien de uitspraak van “meer groen, betere infrastructuur en moderne faciliteiten” 

(citaat Faruk Kinran). Los van een goede visie geldt in dit kader de vraag naar wanneer die visie 

feitelijk gerealiseerd gaat worden en hoe dit zich verhoudt tot de begroting van SWB BV. Voorts 

missen wij een meerjarenbegroting over de jaren 22-25.  

REACTIE BESTWIL:  

Bij navraag blijkt dat een meerjarenbegroting reeds in 2020 aangeleverd is aan SWB (mede-opgesteld 

door Wil Hagen). Onze informatie geeft aan dat de VHSW hiervan op de hoogte is. De 

meerjarenbegroting is nog niet geagendeerd in de Bewonersraad. Wij zullen SWB erop attenderen 

deze meerjarenbegroting op de agenda van de Bewonersraad te zetten.  

VHSW: 

Wij stellen u voor de begroting SWB 2022 zodanig aan te passen dat er GEEN sprake is van een 

verhoging van de lasten, maar een verlaging.  

REACTIE BESTWIL: 

Een begroting is een financiële vertaling van beleid. Er kunnen zich in de loop van het jaar 

onvoorziene ontwikkelingen voordoen, waardoor een begroting eventueel bijgesteld kan worden. 

Meevallers en tegenvallers. De begroting die er nu ligt is wat ons betreft een reëel voorstel. Door een 

aantal veranderingen, met name door de dubbelbestemming waardoor er meer intensief gebruikt 

gemaakt wordt van de voorzieningen en de algemene stijging van de prijzen (c.q. indexcijfer is 

verhoogd).  

 



VHSW: 

Onzerzijds gaan we niet akkoord met de voorgestelde verhoging van 7%. Wij vinden dat de uitgaven 

met ongeveer 23.500 euro verlaagd dienen te worden zodat deze valt binnen de randvoorwaarde 

van onze ledenvergadering: cpi + 1.  

REACTIE BESTWIL: 

De ‘cpi+1’ valt niet binnen de randvoorwaarde van de ledenvergadering van VHSW. In 2003 is een 

proces aangespannen door 40 bewoners (de Procesgroep genoemd; Inmiddels is de groep geslonken 

tot ongeveer 20 bewoners die veelal lid zijn van VHSW). De rechter heeft bepaald dat het ‘cpi+1’ voor 

deze Procesgroep inderdaad geldt. De VHSW wil deze uitspraak laten gelden voor alle leden, maar de 

uitspraak betrof alleen deze bewoners.  

In de Exploitatieovereenkomst art. 5.3 staat ”in beginsel dat de begroting voor het volgende jaar niet 

meer dan 5% zal afwijken van de begroting van het lopende jaar, uitgezonderd grote investeringen 

en bijzondere omstandigheden die in overleg met de Bewonersraad als nodig en nuttig gezien 

worden, én uitdrukkelijk uitgezonderd aanpassingen als gevolg van verhogingen van 

overheidsheffingen en/of verhogingen van de gas- en/of waterprijzen”.  

Bestwil is akkoord gegaan met een verhoging van 7%, omdat wij het van belang vinden dat de 

kwaliteit van het wonen en leven op de Stille Wille tenminste op peil gehouden moet worden, nog 

liever verbeterd. Daartoe zijn extra investeringen noodzakelijk, ook gezien de nieuwe situatie. 

 

VHSW: 

Ter oriëntatie: de begroting kan wat ons betreft in ieder geval worden verlaagd door 4000 minder 

personeelskosten te ramen,  

REACTIE BESTWIL: 

Deze post is toegelicht in de Bewonersraad en heeft met name te maken met het feit dat de 

onderhoudsmedewerker verhuisd is en daarvoor een wettelijke reiskostenvergoeding ontvangt voor 

woon-werkverkeer.  

VHSW: 

4400 euro af te ramen voor de groenvoorziening,   

REACTIE BESTWIL: 

Deze post is toegelicht in de Bewonersraad. Bestwil is van mening dat er juist geïnvesteerd moet 

worden in de groenvoorziening, omdat een dergelijke investering ten goede komt aan het woon-en 

leefklimaat en het een van de redenen is voor bewoners om hier te wonen.  

VHSW: 

5000 minder reserveren in het reserveringsfonds.   

REACTIE BESTWIL: 

Deze post is toegelicht in de Bewonersraad. Het voorstel is om niet in te teren op de reserves 

vanwege het feit dat reservering noodzakelijk is om eventuele calamiteiten het hoofd te kunnen 

bieden. In de Nieuwsbrief van LSW is uitgelegd waarom het in stand houden van dit 

reserveringsfonds van belang is. 

VHSW: 

2500 euro minder afvalverwerking (als taakstellende ombuiging door een plan te maken)  

REACTIE BESTWIL: 

Deze post is in de Bewonersraad besproken: ook Bestwil realiseert zich dat de afvalkosten enorm zijn 

gestegen, maar men moet zich realiseren dat dit een gevolg is van de toename van de vaste 

bewoning op het landgoed. Afgesproken is dat de bewoners er nogmaals op geattendeerd gaan 

worden dat men zich nadrukkelijker houdt aan het scheiden van afval (denk aan geen groenafval of 

plastic in de vuilcontainers). SWB heeft zelfs onlangs een boete ontvangen voor verkeerd plastic in de 

plasticcontainer (deze boete wordt betaald door de bewoners).  



VHSW: 

en het restant bijstelling laten we aan uw wijsheid over.  

Wellicht is het een suggestie om het overschot op de jaarrekening van 2019 hiertoe aan te wenden.  

Verder hebt u niet gereageerd op onze vraag naar de terugbetaling van de bestratingskosten van de 

Sparrelaan. Deze 32.000 euro zou het financieel leed immers verzachten. Zoals u bekend is bij het 

besluit hiertoe in de Bewonersraad besloten deze post als voorschot uit het reserveringsfonds te 

halen en deze vervolgens te factureren richting landgoedeigenaren. Dienovereenkomstig lijkt het ons 

daarom gewenst dit bedrag te verwerken in de jaarrekening. Waarom is dit niet gebeurd? (Upgrade 

voor Landgoed Stille Wille: meer groen en een nieuw receptiegebouw | Kempen | ed.nl) 

REACTIE BESTWIL: 

Dit punt is indertijd in de Bewonersraad besproken. De Sparrelaan is een laan die dagelijks gebruikt 

wordt door zwaar verkeer (glas-, papier- en groen zwaar verkeer). Voorheen was de toestand van de 

laan abominabel, mede door het gebruik van het zware verkeer, waardoor een opknapbeurt van de 

Sparrelaan noodzakelijk was. Dit bedrag is als voorschot uit het Reserveringsfonds gehaald en 

besloten is door VHSW én Bestwil een factuur te sturen naar DJB in de hoop dat DJB akkoord zou 

gaan met het betalen van deze kosten, zodat het bedrag weer teruggestort kon worden in het 

Reserveringsfonds. DJB is hier echter nooit mee akkoord gegaan en heeft dit ook gemeld bij monde 

van Gijs Verweij (vanuit DJB). Ook LSW (zie Nieuwsbrief LSW) zal deze kosten niet voor haar rekening 

nemen. 

VHSW: 

Samenvattend vinden onze leden dat een adequate visie op de exploitatie van het landgoed SWB op 

dit moment ontbreekt, onvoldoende inzicht aanwezig is op hetgeen het afgelopen jaar gerealiseerd 

is en niet duidelijk is wat er het komende jaar qua exploitatie aan de orde is en hoe we gezamenlijk 

investeringsruimte voor verbeteringen kunnen vinden.  

Dan hebben wij ook een vraag over de huur opstallen: wilt u het bedrag hieromtrent nader 

specificeren?  

REACTIE BESTWIL: 

Ook bij VHSW is bekend dat in 2003 een projectontwikkelaar interesse had om het landgoed te 

kopen met een enorme prijsverhoging van de exploitatie (en dus voor de bewoners) tot gevolg. 

Bestwil-leden die al jaren lid zijn van onze vereniging weten dat met name door toedoen van Bestwil 

deze koop niet is doorgegaan, waardoor een enorme prijsverhoging van de baan was. Echter heeft de 

toenmalige eigenaar van DJB (de heer Jan de Jong) ter compensatie een vergoeding bedongen voor 

een jaarlijks, te indexeren, basisbedrag van € 60.000,-. Dit bedrag is opgenomen als “vergoeding voor 

niet in erfpacht uitgegeven gronden/opstallen” (is nu opgenomen in de begroting als “huur 

opstallen). Door de indexatie was dit bedrag voor 2021  € 77.291,- en is het voor 2022 opgelopen tot  

€ 78.387,-.  

LSW heeft toegezegd bij goedkeuring van de begroting door de Bewonersraad de bedragen van deze 

post “vergoeding voor niet in erfpacht uitgegeven gronden/opstallen” 2021 en 2022 zijnde ruim  

€ 155.000 te investeren in het Landgoed.   

VHSW: 

In de ons ter beschikking staande informatie blijkt nl. dat het bedrag de infrastructuur op het park 

betreft (van tennisbaan tot en met opstallen en van wegen tot en met het leidingengebeuren). In 

totaal hebben alle bewoners hier de afgelopen jaren een kleine 1,1 miljoen euro aan bijgedragen.  

REACTIE BESTWIL: 

Wij beschikken niet over deze informatie. 

VHSW: 

De herinvesteringen die nodig zijn, zien wij derhalve niet als een exploitatievraag voor de bewoners. 

We wijzen hier vooral naar de uitvoering van het gasonderzoek en de conclusies die de 

Bewonersraad met uw instemming heeft getrokken en de groenvoorzieningen. Besluiten BR 



hieromtrent en acceptatie ervan door de directie vereisen uitvoering gedurende het boekjaar en 

geen excuus voor te weinig middelen aan het einde van het boekjaar.  

REACTIE BESTWIL: 

Wij verwijzen naar de diverse overeenkomsten die door de bewoners gesloten zijn bij de aankoop 

van de woning.  

Met vriendelijke groet,  

Namens het bestuur van de VHSW,  

Jan Engberts i.a.a. bestuur Bestwil 

Afsluitend: 

Wij hopen met deze antwoorden en nadere toelichting meer duidelijkheid verschaft te hebben 

betreffende de exploitatiebegroting Stille Wille Brabant- 2022. 

Met vriendelijke groet,  

Namens het bestuur van Vereniging Bestwil,  

Peter J. Derksen,  

voorzitter 

 


