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Aanwezig: G.J.A.M. Nijpels (voorzitter), R.W. Tesselaar, A.H.M. Kalthoff en A.J.P. Beemster 

Secretaris: M.A.S. Winder 

 

Volgnr: 001  Poststuk: 19.0008362 PZI 

Omschrijving: Besluitenlijst B&W d.d. 02-07-2019 

 

Inhoud: 

Besluitenlijst B&W d.d. 02-07-2019 

 

Besluit: 

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen 

 

Volgnr:  002  Poststuk: 19.0008182 RO 

Omschrijving: Herbenoeming lid welstandcommissie Opmeer 

 

Inhoud:  

Artikel 12b, lid 4 van de Woningwet geeft aan dat een voorzitter of ander lid van de 

Welstandcommissie voor ten hoogste 3 jaar kan worden benoemd. Aansluitend kan de 

voorzitter of ander lid eenmaal worden herbenoemd met eenzelfde termijn van nogmaals 3 

jaar. Het huidige lid, de heer P. van Emmerik, is per 1 juni 2019 aan het einde van zijn eerste 

termijn gekomen als lid van de welstandcommissie. Voorgesteld wordt om de heer van 

Emmerik her te benoemen als lid van de welstandcommissie met nog een termijn van 3 jaar 

tot uiterlijk 1 juni 2022. 

 

Besluit:  

1. De heer van Emmerik voor te dragen, voor herbenoeming door de Raad vanaf  

1 juni 2019, voor een periode van drie jaar als lid van de welstandcommissie Opmeer. 

 

Argumenten:  

1.1 Continuering van het functioneren van de Welstandcommissie.  
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Volgnr:  003  Poststuk: 19.0008130 RO 

Omschrijving: Conceptaanvraag woningbouwplan Zandwerven 9 Spanbroek 

 

Inhoud:  

Er is een conceptaanvraag ingediend om de agrarische bedrijfsbebouwing (twee 

kippenschuren en een kapschuur met een gezamenlijke oppervlakte van 1.375 m2) op het 

perceel Zandwerven 9 te Spanbroek te saneren en ter compensatie een woningbouwplan met 

drie extra reguliere woningen naast de bestaande bedrijfswoning te realiseren. Dit voormalig 

agrarisch perceel heeft volgens het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Opmeer 2014’ de 

bestemming ‘Agrarisch’ (artikel 3). In dit bestemmingsplan is voor zodanige bestemming een 

“Ruimte voor ruimte-regeling” opgenomen ten behoeve van één of meerdere woningen 

(artikel 43.5). 

 

Besluit:  

1. In beginsel met een bestemmingsplanherziening artikel 3.1, eerste lid van de Wet 

ruimtelijke 

ordening (Wro) één extra vrijstaande woning binnen het bouwvlak toe te staan naast de 

bestaande woning, onder de voorwaarde dat; 

a. Alle agrarische bedrijfsgebouwen en verhardingen worden gesaneerd en de agrarische 

functie wordt beëindigd; 

b. Over de kavelgrootte, bouwvolume, uitstraling en situering van de compenserende woning 

op de saneringslocatie nadere afspraken met de aanvrager te maken; 

c. Het voormalig perceel landschappelijk wordt ingepast door middel van een 

beeldkwaliteitsplan; 

2. Ten behoeve van het kostenverhaal geen exploitatieplan vast te stellen en in te stemmen 

met een te sluiten exploitatieovereenkomst ex artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening. 

 

Argumenten:  

1.1. Het plan voldoet niet aan de criteria die gelden voor de ruimte voor ruimte regeling. 

1.2. Met dit plan worden de gebruiksmogelijkheden van omliggende percelen niet beperkt. 

2.1. Met een exploitatieovereenkomst kunnen grondexploitatiekosten (de kosten voor aanleg 

van eventueel benodigde nutsvoorzieningen en planschade) worden verhaald. 
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Volgnr:  004  Poststuk: 19.0007335 RB 

Omschrijving: Verzoek tot kap van boom Van Roozendaalstraat 58 

 

Inhoud:  

De bewoner van de Van Roozendaalstraat 58 wil dat een boom van de gemeente weggehaald 

wordt omdat deze op verschillende manieren overlast veroorzaakt. De boom, een berk, staat 

in het trottoir tegen de erfgrens. 

De boom veroorzaakt schade aan een hekwerk, dat hij laat schilderen. De wortels hebben 

negatieve invloed op tuin en gazon. Bovendien wordt het trottoir door de wortels omhoog 

gedrukt waardoor bewoonster er niet meer fatsoenlijk langs kan lopen met een rollator. 

De bewoner ging niet akkoord met het voorstel tot aanpassing van het hekwerk en trottoir 

rondom de boom en wilde het “hogerop” zoeken. Daarom is een verzoek om de boom te 

kappen aan uw college gericht. 

 

Besluit:  

1. De boom niet te kappen 

2. Noodzakelijke aanpassingen aan het hekwerk te betalen 

 

Argumenten:  

1.1 De boom voldoet niet aan de criteria om bomen te kappen zoals vastgelegd in 

groenbeleidsplan 

1.2 Met aanpassingen is het hekwerk in stand te houden  

1.3 Slechts enkele tegels in het trottoir worden opgedrukt. Dit wordt binnenkort hersteld. 

1.4 De boom stond er al toen de bewoners hier kwamen wonen 

1.5 Dergelijke situaties hebben we op meerdere plaatsen in de gemeente, oppassen voor 

precedentwerking 

 

2.1 Hierdoor heeft de bewoner geen kosten aan het herstel. De (geringe) schade aan het 

hekwerk is door gemeentelijke boom ontstaan. 

 

Volgnr:  005  Poststuk: 19.0007880 ZW 

Omschrijving: Vergadering Algemeen Bestuur WerkSaam d.d. 11 juli 2019 

 

Inhoud:  

Op 11 juli 2019 vergadert het Algemeen Bestuur van WerkSaam Westfriesland. Hierbij worden 

een aantal voorstellen ter besluitvorming door het Dagelijks Bestuur voorgelegd aan het 

Algemeen Bestuur. 



Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Opmeer d.d. 09-07-2019 week 28 

VASTGESTELD 

4 

 

 

Besluit:  

1. Kennis te nemen van de agenda voor het AB WerkSaam d.d. 11 juli 2019 en de 

bijbehorende stukken; 

2. Kennis te nemen en in te stemmen met de jaarrekening 2018, conceptbegroting 2020 en     

voorjaarnota 2019; 

3. Instemmen met het voorstel van WerkSaam om de aanbevelingen uit het rapport 

rekenkamercommissie op te volgen; 

4. Alleen in te stemmen met het voorstel van WerkSaam t.a.v. huisvesting indien het parkeren 

conform de gemaakte afspraken met de gemeente Hoorn gestand worden gedaan door 

toezegging om binnen 2 jaar parkeervoorzieningen te realiseren. 

 

Argumenten:  

1. Bij een gemeenschappelijke regeling is sprake van verlengd lokaal bestuur. De (belangen 

van de) deelnemende gemeenten worden via hun wethouders vertegenwoordigd in het 

Algemeen Bestuur. 

2. Hiermee kan het Algemeen Bestuur de jaarrekening, concept begroting 2020 en de 

voorjaarsnota vaststellen.  

3. Hiermee worden de gemeenteraden in de regio (nog) meer in positie gebracht om hun 

controlerende taak uit te voeren. 

4. Met de aankoop van de twee vleugels realiseert WerkSaam een besparing, waarmee zij kan 

voldoen aan haar bezuinigingen taakstelling vanaf 2021. Daarnaast kan WerkSaam haar taak 

als leerwerkbedrijf goed vervullen en heeft zij voldoende opleidings-en cursusruimte om 

trainingen te blijven geven. De gemeenten worden niet gevraagd om een bijdrage. Daarnaast 

zijn de parkeervoorzieningen onvoldoende en dient de gemeente Hoorn daarop worden 

aangesproken. 

 

Volgnr:  006  Poststuk: 19.0008263 ZW 

Omschrijving: Vergadering AB Recreatieschap Westfriesland 10 juli 2019 

 

Inhoud:  

Op woensdag 10 juli vindt de vergadering van het Algemeen Bestuur van Recreatieschap 

Westfriesland plaats. Dit advies presenteert u de agenda met beslispunten en toelichting. 

Besluit:  

Kennis te nemen van de agenda en de bijbehorende stukken van de AB vergadering van het 

Recreatieschap West Friesland en met betrekking tot de volgende agendapunten: 

6. Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland: in te stemmen met 

vaststelling van het programma; 

7. Jaarstukken 2018: in te stemmen met vaststelling van de jaarstukken 2018; 

8. Begroting 2020: in te stemmen met vaststelling van de begroting 2020. 
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Argumenten:  

Voorafgaand aan de AB vergadering bepalen de afzonderlijke colleges ieder hun eigen 

standpunt. 

De agendapunten geven geen aanleiding om af te wijken van de door het Recreatieschap 

beschreven voorstellen. 

 

Volgnr:  007  Poststuk: 19.0008202 ZW 

Omschrijving: Verzoek sportcentrum De Weyver 

 

Inhoud:  

De heer Kalverboer, eigenaar van Sportcentrum De Weyver, wil de rechtsvorm van 

eenmanszaak sportcentrum De Weyver wijzigen in die van een besloten vennootschap. De 

heer Kalverboer is in persoon de erfpachter van de tot zijn onderneming behorende 

registergoederen, van welke registergoederen de gemeente Opmeer de erfverpachter is. Op 

grond van de van toepassing zijnde erfpachtvoorwaarden dient de erfpachter bij vervreemding 

van het erfpachtrecht toestemming te hebben van de erfverpachter. 

 

Besluit:  

1. De heer Kalverboer toestemming te verlenen de rechtsvorm van eenmanszaak 

sportcentrum De Weyver te wijzigen in een besloten vennootschap; 

2. Aan de toestemming de voorwaarde te verbinden dat de heer Kalverboer zich vooraf 

schriftelijk persoonlijk garant c.q. borg stelt voor de nakoming van alle contractsverplichtingen 

door de besloten vennootschap jegens de gemeente. 

 

Argumenten:  

1.1 Mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarde is er geen bezwaar om toestemming te 

verlenen aan de heer Kalverboer. 

1.2 De wijziging van de rechtsvorm is niet bezwaarlijk voor het opstellen van nieuwe 

overeenkomsten met sportcentrum De Weijver voor de erfpacht en exploitatie van sporthal De 

Weijver. 

 

Volgnr:  008  Poststuk: 19.0008257 ZW 

Omschrijving: Raadsinformatiebrief over: Begrotingswijzigingen 2019 GGD Hollands Noorden 

 

Inhoud:  

Met deze raadsbrief informeren wij u over de behandeling van de ingekomen 

begrotingswijzigingen 2019 van de GGD Hollands Noorden. 
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Besluit:  

In te stemmen met de ínhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze te 

ondertekenen. 

 

Argumenten:  

Met deze raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de ingezette lijn om geen 

zienswijze af te geven naar aanleiding van de eerste en tweede begrotingswijziging 2019 van 

de GGD Hollands Noorden. 

 

Volgnr:  009  Poststuk: 19.0008033 ZW 

Omschrijving: Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden 10 juli 2019 

 

Inhoud:  

Op 10 juli 2019 vindt de vergadering plaats van het algemeen bestuur van de GGD Hollands 

Noorden.  

Er staan meerdere besluitvormende punten op de agenda. Geadviseerd wordt om in te 

stemmen met deze voorstellen. Het voorstel uitvoering nieuwe taak GGD bij Wet verplichte 

GGZ (agendapunt 6) is deels akkoord, met een voorbehoud. Dit staat uitgelegd in het 

voorliggende advies. 

 

Besluit:  

1. Kennis te nemen van de agenda en met betrekking tot de volgende punten:  

2. Vaststellen verslag en besluitenlijst vergadering d.d. 24 april 2019 

Instemmen met vaststellen van het verslag en de besluitenlijst.  

3.a Ingekomen stukken 

3.b Mededelingen 

3.b.1 Themamiddag algemeen bestuur d.d. 25 september 2019 

Ter kennisgeving aannemen.  

4. Vaststellen begrotings- en verantwoordingstukken GGD Hollands Noorden 

4.a Vaststellen Jaarrekening en Programmaverantwoording 2018 

Instemmen met vaststellen jaarrekening en programmaverantwoording 2018.  

4.b Vaststellen Programmabegroting 2020 

Instemmen met vaststellen programmabegroting 2020.  

5 1e Burap 2019 GGD Hollands Noorden 

Instemmen met het voorstel om:  

1. De eerste bestuurlijke rapportage ter kennisgeving aan te nemen; 

2. In te stemmen met het investeren van het positieve saldo in 2019, na aftrek van de 

begrote vermogensopbouw van € 180.000, in het participeren in maatschappelijke 

ontwikkelingen en het onderhoud van de bedrijfsvoering; 
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3. Te besluiten dat de directie in samenspraak met het dagelijks bestuur invulling geeft aan 

deze investeringen. 

6 Voorstel uitvoering nieuwe taak GGD bij Wet verplichte GGZ 

Instemmen met het voorgestelde besluit, dat hierna staat geformuleerd bij punt 1 tot en met 

6, met uitzondering van de tweede voorwaarde van beslispunt 3 (de nieuwe taak per 2021 

onderbrengen bij GR); hiervoor in de plaats het AB het volgende voor te stellen: 

- De intentie uit te spreken dat de nieuwe taak op termijn bij de GR wordt ondergebracht;  

- Hierover een definitief besluit te nemen als er meer bekend is over de gewenste uitvoering, 

kosten en financieringsvorm. 

1. Het AB onderschrijft het standpunt van het DB dat het aannemen van meldingen en 

verkennend onderzoek in het kader van de Wvggz aansluit bij, en verbinding heeft met de 

bestaande taken van de GGD op het gebied van Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 

(OGGZ), en de reeds jarenlange opgebouwde expertise van de GGD op dit gebied. 

2. Akkoord te gaan met de richting van het concept-implementatieplan (bijlage 1) van de 

gemeenten; met name de rol van de GGD in het kader van de melding, het verkennend 

onderzoek en het advies aan de OvJ; en nadere uitwerking van Conceptplan implementatie 

Wvggz; 

3. Kennis te nemen van de risico’s en akkoord te gaan met de voorwaarden zoals beschreven 

in het voorstel van het DB GGD HN inhoudende dat de definitieve besluitvorming afhankelijk is 

van: 

• het beschikbaar komen van voldoende financiële middelen om deze taak uit te kunnen 

voeren en 

• het onderbrengen van deze taak in de GR per1-1-2021 na het eerste overgangsjaar. 

4. Akkoord te gaan met de opdracht aan DPG: 

a. uitwerking te geven aan het concept implementatievoorstel in afstemming met gemeenten 

en ketenpartners conform het verzoek van de projectgroep en bij de uitwerking de 

samenwerking en afstemming te zoeken met de GGD Kennemerland. 

b. te starten met aantrekken van een projectleider en de kosten hiervan 

vooralsnog op te nemen in het resultaat van de jaarrekening 2019. 

c. een voorstel te doen voor het aanbod van GGD HN aan de gemeenten van de reële 

incidentele kosten van de voorbereiding en implementatie in 2019 en de structurele kosten 

van de uitvoering in 2020 en verder. 

d. de in dit voorstel genoemde governance verder uit te werken. 

5. De colleges te informeren over het besluit van het AB GGD HN van 10 juli en de colleges te 

verzoeken in te stemmen met de door het bestuur van de GGD voorgestelde richting van de 

uitwerking van de taak Aannemen Meldingen en Verkennend onderzoek, onderdeel van de 

Wvggz. 

6. Kennis te nemen van het tijdspad besluitvormingstraject.  

7. Voorstel 3e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden 

1. Instemmen met de gewijzigde tekst van de gemeenschappelijke regeling; 

2. Instemmen om de wijziging van de gemeenschappelijke regeling aan de gemeenten ter 
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besluitvorming aan te bieden.  

8. Overzicht dialoogbijeenkomsten met gemeenteraden n.a.v. Kadernota 2020 

Ter kennisgeving aannemen.  

9 Samenvatting besluitvorming Begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis NHN 

Ter kennisgeving aannemen.  

10 Presentatie over werkzaamheden van en ontwikkelingen binnen Forensisch Geneeskundige 

Eenheid (door Bart Kruijver, forensisch arts) 

Ter kennisgeving aannemen. 

 

Argumenten:  

Voorafgaand aan de vergadering van het algemeen bestuur bepalen de afzonderlijke colleges 

ieder hun eigen standpunt. De agendapunten geven geen aanleiding om af te wijken van de 

door GGD Hollands Noorden beschreven voorstellen. Op ambtelijk niveau is afgestemd dat de 

advisering aan de colleges binnen de regio Westfriesland op hoofdlijnen gelijk is. 

 

Volgnr:  010  Poststuk: 19.0006698 PZI 

Omschrijving: Archiefinspectie 2019 

 

Inhoud:  

In het kader van de archiefinspectie heeft de archiefinspecteur een QuickScan over de 

uitvoering van de Archiefwet bij de gemeente Opmeer uitgevoerd. Deze QuickScan is 

uitgevoerd op basis van de Kritische Prestatie Indicatoren (archief KPI's) opgesteld door de 

VNG. Bij de inspectie is specifiek aandacht besteed aan de volledigheid van dossiers 

betreffende omgevingsvergunningen. Het rapport van deze QuickScan d.d. 11 juni 2019, 

gericht aan het college als zorgdrager voor het informatie- en archiefbeheer, treft u als bijlage 

aan. Het rapport moet aan de raad en de provincie Noord-Holland (voor 15 juli) ter 

kennisgeving worden aangeboden.  

Belangrijkste conclusie is dat de gemeente Opmeer voldoet aan de eisen van archiefwet- en 

regelgeving. 

 

Besluit:  

1. kennis te nemen van de inhoud van het rapport van de archiefinspectie; 

2. het rapport middels bijgevoegde raadsinformatiebrief ter informatie aan te bieden aan de 

raad; 

3. het rapport ter informatie toe te zenden aan Gedeputeerde Staten. 
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Argumenten:  

1. Op basis van de archiefwet vindt er jaarlijks inspectie plaats over hoe de gemeente Opmeer 

de nog niet overgebrachte archieven beheert. De archiefinspecteur brengt hiervan verslag uit 

aan het college. 

2. In het kader van de horizontale verantwoording en artikel 8 van de archiefverordening dient 

de raad door het college te worden geïnformeerd over het gevoerde informatie- en 

archiefbeheer. 

3. In het kader van het interbestuurlijk toezicht wordt het college, als zorgdrager voor het 

informatie- en archiefbeheer, beoordeeld door de Provincie, waarbij het rapport van de 

archiefinspectie wordt gebruikt. 

 

Volgnr:  011  Poststuk: 19.0005510 COM 

Omschrijving: Adressen opvragen t.b.v. onderzoek WSJG 

 

Inhoud:  

Elke twee jaar vindt het landelijk onderzoek 'Waar Staat Je Gemeente' plaats. Uitvoerder 

hiervan is onderzoeksbureau I&O. Voor dit onderzoek schrijven we 2.500 inwoners van 

Opmeer aan. Hiervoor haalt Burgerzaken willekeurig 2.500 namen uit het BRP. 

 

Besluit:  

• Akkoord te gaan met het leveren van 2.500 namen en adressen uit het BRP 

• Akkoord te gaan met het aanschrijven van deze 2.500 inwoners met het verzoek de enquête 

van WSJG in te vullen 

• Akkoord te gaan met de begroting van € 14.000,-. Deze kosten komen ten laste van het 

budget Dienstverlening en zijn voorzien. 

 

Argumenten:  

• Het onderzoek van WSJG geeft inzicht in de beleving van inwoners naar de staat van onze 

dienstverlening, voorzieningen, betrokkenheid en woonplezier.  

• Het is de uitdrukkelijke wens van raad en college dit onderzoek tweejaarlijks te houden om 

zo vinger aan de pols te houden. 

• Door het onderzoek 2-jaarlijks te herhalen  kunnen we een vergelijking maken met 

voorgaande jaren. Dit geeft ons de mogelijkheid te controleren of het ingezette beleid 

bijdraagt aan de gewenste effecten of dat aanpassing nodig is.  

• Het meten van de tevredenheid van onze inwoners over ons beleid en de wijze waarop wij 

ons werk uitvoeren past bij onze kernwaarden: professioneel en verantwoordelijk. 
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Volgnr:  012  Poststuk: 19.0007908 JZ 

Omschrijving: Zienswijze begroting 2020 en Jaarrekening 2018 Gemeenschappelijke Regeling 

Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking West-Friesland 

 

Inhoud:  

Als dienstverlenende gemeente brengt de gemeente Hoorn jaarlijks in kaart wat het uitvoeren 

van een aantal regiotaken in het komende jaar (2020) gaat kosten. Daarnaast legt zij via een 

jaarrekening en jaarverslag verantwoording af over het afgelopen jaar (2018). Het kader voor 

de uitvoering van deze regiotaken is uiteraard het Pact van Westfriesland. Ook in 2020 is dat 

het geval. Beide onderwerpen worden geagendeerd voor het portefeuillehouderoverleg ABZ 

van 11 september 2019. 

 

Besluit:  

1. In te stemmen met de begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Ondersteuning 

Bestuurlijke Samenwerking West-Friesland. 

2. In te stemmen met de jaarrekening 2018, het jaarverslag van de gemeenschappelijke 

regeling Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking West-Friesland en de verrekening van het 

negatieve resultaat met de bijdrage over 2019. 

3. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. 

4. De gemeenteraad van dit besluit in kennis te stellen. 

 

Argumenten:  

1. Voor 2020 is een reële en sluitende begroting voorgelegd. 

2. De jaarrekening 2018 sluit met een negatief bedrag van € 19. Dit bedrag wordt op basis 

van het inwonertal bij de gemeentelijke bijdrage van 2019 geteld. 

 

Volgnr:  013  Poststuk: 19.0008395 DIV 

Omschrijving: Vergadering Algemeen Bestuur (AB) van de  gemeenschappelijke regeling (GR) 

Westfries Archief (WFA) d.d. 10-07-2019. 

 

Inhoud:  

Woensdag 10 juli staat een vergadering van het AB van de GR WFA geagendeerd. 

Burgemeester G.J. Nijpels is namens de gemeente Opmeer benoemd als bestuurslid van dit 

AB. Om de portefeuillehouder met mandaat zitting te kunnen laten nemen wordt u college 

gevraagd kennis te nemen van de agenda en in te stemmen met de agendapunten 2, 4, 5 en 

6. 
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Besluit:  

1. kennis te nemen van de agenda en vergaderstukken van het AB van de GR WFA d.d. 10-

07-2019; 

2. in te stemmen met het verslag van het AB van het WFA d.d. 13-03-2019 (agendapunt 2); 

3. in te stemmen met het vaststellen van de jaarrekening 2018 en begroting 2020 door het AB 

    (agendapunten 4 en 5);  

4. in te stemmen met de stand van zaken van het beleidsplan WFA 2020-2023 (agendapunt 

6). 

 

Argumenten:  

1. Opening en mededelingen. 

2. Verslag AB 13-03-2019 (zie bijlage 1 bij de agenda): geen opmerkingen. 

3. Zienswijzen raden op de jaarstukken (zie bijlage 2 bij de agenda): 

Alle gemeenten hebben een positieve zienswijze afgegeven op de rekening 2018 en begroting 

2020. 

4. Jaarrekening 2018 ter vaststelling (zie bijlage 3 bij de agenda): 

Uw college heeft op 14 mei besloten om de raad voor te stellen een positieve zienswijze af te 

geven voor de jaarrekening 2018 en begroting 2020, waartoe de raad ook heeft besloten (zie 

agendapunt 3). 

5. Begroting 2020 ter vaststelling (zie bijlage 4 bij de agenda): zie agendapunt 4. 

6. Beleidsplan 2020-2023 ter bespreking (zie bijlage 5 bij de agenda): geen opmerkingen. 

7. Stand van zaken eDepot (mondelinge toelichting) 

8. Westfriese kaart (mondelinge toelichting) 

9. Rondvraag. 

 
 
 


