
Oost- West- en Middelbeers, 2 januari 2022

Geachte leden van Bestwil,

Tot onze spijt zijn wij genoodzaakt u, naar aanleiding van een bericht dat u ontvangen heeft van een
groep Bestwil/VHSW-leden, uitvoerig op de hoogte te brengen over de discussie die gaande is over 
het al dan niet goedkeuren van de begroting. Het spijt ons des te meer, omdat wij weten dat veel 
leden wars zijn van de discussies die op het moment gaande zijn tussen Bestwil en VHSW én 
VHSW en LSW.

Wij vinden het belangrijk dat de begroting wordt goedgekeurd, omdat Exploitatiemaatschappij 
SWB anders een lockdown heeft in haar activiteiten v.w.b. het betalen van rekeningen en het 
opdracht geven aan de diverse toeleveranciers van de Stille Wille.

Wij zijn vanwege het feit dat de begroting afgekeurd is, (de VHSW heeft immers de begroting niet 
goedgekeurd en de besluitvorming is door hun ledenvergadering geaccordeerd), opnieuw in gesprek
gegaan met SWB en LSW. Wij komen daar in deze brief op terug.

Naar aanleiding van de berichtgeving van VHSW hadden we een reactie opgesteld op de afwijzing 
van de begroting SWB-2022 door VHSW in de verwachting dat we onze leden van Bestwil, die 
geen dubbel-lid zijn, kunnen laten inzien dat een positief advies op de aanvankelijke 
Exploitatiebegroting SWB-2022 gerechtvaardigd is (zie bijlage). Wij willen u onze reactie niet 
onthouden, hoewel deze op sommige onderdelen niet meer opportuun is.

Wij hebben de begroting aan alle leden voorgelegd met het verzoek om een reactie te geven. Het 
bestuur geeft een advies aan de leden, het bestuur wacht hun reactie af en heeft derhalve niet 
formeel reeds besloten. De dubbelleden, ofwel de Bestwil-leden die ook lid zijn van VHSW, zijn 
volgens info vanuit VHSW unaniem tegen de conceptbegroting. Het zou vreemd zijn als deze leden,
bijna allen dubbel-lid, de ondertekenaars van de brief, in een buitengewone vergadering die tot doel 
heeft de begroting te bespreken, hun standpunt zouden wijzigen.

Bestwil heeft aangegeven dat vanwege de Corona de najaarsvergadering in januari gehouden zal 
worden zodra dit mogelijk is. Wij zijn dit nog steeds van plan. Dat neemt niet weg dat er reacties 
binnengekomen zijn op onze oproep om voor 31 december de begroting al dan niet goed te keuren.

De stand van zaken is als volgt:

· Er zijn 42 positieve reacties binnengekomen van Bestwil leden (dus leden die alleen lid zijn van 
Bestwil)

· Er zijn 30 negatieve reacties ingekomen van Bestwil leden die ook lid zijn van VHSW. Dit is 
logisch, want zij zijn immers in de VHSW vergadering akkoord gegaan met het verwerpen van de 
begroting.

· Tevens zijn er dubbelleden die naar Bestwil positief gereageerd hebben en die bij navraag gezegd 
hebben niet tegengestemd te hebben bij VHSW. Dit maakt het voor ons ondoorzichtig.



Gezien bovenstaande zouden we als Bestwil aan SWB onze instemming voor de 
exploitatiebegroting SWB-2022 kunnen geven, vooral omdat een groot deel van de leden niet 
gereageerd heeft.

Echter, Bestwil heeft 214 leden maar er zijn 119 dubbelleden. We zijn daarom in overleg getreden 
met SWB, Rianne IJpelaar en met LSW, de heren Teunissen en Kinran en zij hebben na ons overleg 
de begroting aangepast. Het CBS-indexcijfer van november 2021 wordt aangehouden en de 
afgesproken 1% wordt erbij opgeteld. De begroting wordt met 6,2 % verhoogd i.p.v. de 
voorgestelde 7%. In euro’s omgerekend betekent dit een bezuiniging van € 4.000,-

Kortom, u zult komende week een herziene begroting toegestuurd krijgen die niet 7% hoger is dan 
die van 2021 maar 6,2%, ofwel € 4.000 euro lager dan de eerder aangeboden conceptbegroting. Dit 
betekent dat de begroting in evenwicht is.

Zoals eerder gemeld is het onze intentie om, zodra dit mogelijk is, een live-ledenvergadering te 
houden waarbij we alsnog een toelichting op de begroting zullen geven.

In de bijlage treft u de brief van de VHSW met in het rood ons commentaar aan. Wij hebben deze 
brief in CC ontvangen. Deze brief is na de vergadering van de Bewonersraad op 18 december jl. 
verstuurd naar de directie van Stille Wille Brabant, die samen met Wil Hagen (financieel adviseur 
van SWB) en LSW de meeste punten in de brief heeft besproken en van commentaar voorzien.

Met vriendelijke groet,

Peter J. Derksen,

voorzitter Bestwil


