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 College / registratienr.:  

12 mei 2015 

M.J. Baars 

0224 – 210 596 

Jaarstukken GGD 

Sociaal Domein 

15.009145 

 

 

Samenvatting 

Als gevolg van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de 

deelnemende gemeenten hun zienswijze naar voren brengen over de ontwerpbegroting bij het 

Dagelijks Bestuurd (DB) van de gemeenschappelijke regeling. Deze commentaren worden gevoegd 

bij de ontwerpbegroting, die aan het Algemeen Bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling 

wordt aangeboden ter vaststelling.  

Besluitvorming over de herziene programmabegroting 201 5, de programmabegroting 2016 en de 

jaarstukken 2014 vindt plaats in de vergadering van het AB van 2 juli 2015. 

Uiterlijk 25 juni 2015 moet een zienswijze op zowel de programmabegroting 2016 als de 

jaarstukken 2014 bij het AB van de GGD zijn ingediend. Als gevolg van de besluitvormingstermijnen 

van commissie en raad zal de GGD na 25 juni de definitieve zienswijze van Schagen ontvangen. 

Hierover is de GGD reeds geïnformeerd. 

De van de GGD ontvangen documenten zijn door de klankbordgroep financiën GGD beoordeeld en 

getoetst aan de uitgangspunten voor de gemeenschappelijke regelingen. De uitkomsten hiervan zijn 

in dit voorstel meegenomen.  

Daarnaast vraagt de GGD als gevolg van de wijziging in de wet Gemeenschappelijke Regelingen per 

1 januari 2015 (artikel 31a, lid2) aan de gemeenteraden om wensen of bedenkingen kenbaar te 

maken over het voornemen van de GGD tot oprichting van en deelneming in een coöperatie. De 

coöperatie, genaamd GGD Support Centrum, treedt op als aanbestedende dienst voor het nieuwe 

GGD burgerdossier dat 1 januari 2016 operationeel moet zijn en is bedoeld om samenwerking hierin 

met andere GGD’en mogelijk te maken.   

 

Voorgesteld besluit 

Het college stelt de raad voor om te besluiten conform het voorstel van de GGD en: 

1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2014 en de daarin voorgestelde 

resultaatsbestemming (toevoeging van het positieve resultaat over 2014 van €284.909,- aan 

de algemene reserve); 

2. Een positieve zienswijze af te geven op de gewijzigde begroting 2015; 

3. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2016 met inbegrip van: 

-  de algemene gemeentelijke bijdrage aan de GGD voor 2016 van €17,15 per inwoner (gelijk 

aan 2014 en 2015),  

- de gemeentelijke bijdrage voor de 0-4 jarigen – en adolescentenzorg van € 53,60 per 

inwoner 0-19 (= € 63,43 gelijk aan 2014 en 2015, minus € 9,83 lasten huisvestingslocaties JGZ) 
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- en de gemeentelijke bijdrage voor de Vangnet & Adviestaak m.b.t. de OGGZ in de Kop van 

Noord-Holland voor een bedrag van € 1,25 per inwoner van de Kop van Noord-Holland; 

4. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2017-2019; 

5. De GGD te laten weten geen bezwaar te hebben tegen de oprichting van en deelneming in 

de coöperatie ‘GGD Support Centrum’, mits deze zich uitsluitend bezighoudt met de 

aanbesteding van het GGD burgerdossier. 

 

 

Financiële gevolgen 

Met de voorgestelde bedragen is rekening gehouden in de gemeentelijke begroting. Er zijn geen 

verdere financiële gevolgen.    
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Aanleiding 

Jaarlijks worden de jaarstukken van de GGD behandeld in het AB van de GGD. Daaraan 

voorafgaand kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze hierover 

indienen. De GGD heeft de volgende stukken toegezonden; de jaarstukken 2014, de herziene 

begroting 2015 en de programmabegroting 2016. Deze worden behandeld in het AB van de GGD op 

2 juli 2015.  

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Een zienswijze van de raad verkrijgen op de jaarstukken van de GGD, zodat het AB een besluit kan 

nemen hierover in de vergadering van 2 juli 2015. 

 

2. Argumenten 

1. We stellen ieder jaar – volgens afspraak in de gemeenschappelijke regeling (GR)- de 

jaarrekening en jaarverslag vast. Een goedkeurende accountantsverklaring is afgegeven. Op 

basis hiervan kunnen de stukken voor 2014 worden vastgesteld.  

2. Als richtlijn voor de toegestane hoogte van de algemene reserve geldt een maximum van 

2,5 % van het totaal van lasten GGD. Dit komt op basis van de realisatiecijfers 2014 neer op 

een bedrag van EUR 742.000. De algemene reserve van de GGD zit met bedrag van EUR 

654.000 (incl. positief resultaat 2014) ruim onder dit bedrag. 

3. De begrotingswijziging is het gevolg van diverse mutaties die eerder aan het college zijn 

voorgelegd en in het AB van de GGD zijn besproken: o.a. afkoop van een deel van het 

huurcontract Maelsonstraat in Hoorn, projectkosten Veilig Thuis, projectkosten nieuw 

hoofdkantoor, etc. De gewijzigde begroting sluit met een tekort van € 294.000,-. Dit kan 

eenmalig opgevangen worden uit de algemene reserve; deze is voldoende en het 

negatieve resultaat wordt vooral gerealiseerd door de eenmalige afkoop van het 

huurcontract in Hoorn.  

4. Gelijk houden van de bijdragen is binnen de afspraken die we met de GR-en hebben, nl. niet 

indexeren. Het gewijzigde bedrag voor 0-19 door het uit de bijdrage halen van de kosten van 

de JGZ-locaties is conform eerdere besluitvorming. 

5. Als onderdeel van de begroting 2015 levert de GGD ook een doorkijk in het 

meerjarenperspectief.  

6. De coöperatie is een rechtspersoon en heeft ten doel om samenwerking tussen verschillende 

GGD’en op het vlak van aanbesteding mogelijk te maken. Door samenwerking staan de 

GGD’en sterker in de aanbesteding van het GGD burgerdossier. Mocht de samenwerking in 

de toekomst verdergaan dan dit, willen we hier apart over geïnformeerd worden en een 

besluit over nemen. Dit kan via het Algemeen Bestuur van de GGD.  

3. Financiën 

Jaarstukken 2014 

De jaarstukken 2014 sluiten met een positief rekeningresultaat van € 284.909,-. Via resultaat-

bestemming wordt voorgesteld om dit te toe te voegen aan de algemene reserve. Deze  

bedraagt na de toevoeging € 654.000. 

De belangrijkste redenen van dit positieve rekeningresultaat zijn de besparingen op de personele  

component en daarnaast de hogere inkomsten uit maatwerk- en aanvullende producten. Ook is een 

deel van de verwachte projectkosten voor het nieuwe hoofdkantoor niet in 2014 gemaakt; deze 

komen ten laste van 2015. 

In bijlage 1 van de jaarstukken 2014 is een overzicht opgenomen van de werkelijke baten en lasten 

per programma ten opzichte van de begroting 2014. In hoofdstuk 2.2 van de jaarstukken 2014 is een  

toelichting op hoofdlijnen per programma gegeven.  

 

Algemene reserve 

Als richtlijn voor de toegestane hoogte van de algemene reserve geldt een maximum van 2,5 % van  

het totaal van lasten GGD. Dit komt op basis van de realisatiecijfers 2014 neer op een bedrag van  

€ 742.000. De algemene reserve van de GGD zit met het bedrag van €654.000 ruim onder dit bedrag. 
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Weerstandsvermogen 

In de paragraaf Weerstandsvermogen (zie pagina 28 e.v. van de jaarstukken 2014) is een aantal  

risico’s gedefinieerd. Deze risico’s zijn gekwantificeerd en gekwalificeerd (hoog, midden, laag). 

Omdat niet alle risico’s zijn gekwantificeerd is het niet mogelijk om te concluderen of de GGD in staat 

is geweest om deze risico’s op te vangen. De jaarstukken 2014 van de GGD zijn voorzien van een 

goedkeurende controleverklaring voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid, welke op 8 april 2015 is 

afgegeven door Flynth. 

 

Gewijzigde begroting 2015 

Er zijn diverse mutaties in de primaire begroting voor 2015, die omwille van de rechtmatigheid en 

doorwerking naar de begroting voor 2016 aanleiding geven tot de tussentijdse begrotingswijziging.  

(zie ook bij argumenten) 

 

Begroting 2016 

Basis voor de financiële begroting 2016 zijn de begroting 2015 en de programmaverantwoording  

over 2014. 

Een toelichting op de baten en lasten in de financiële begroting 2016 is opgenomen op pagina 33 tot  

en met 35 van dat document. 

Op pagina 7-9 (nader toegelicht op pagina 39 tot en met 41) van de programmabegroting is de basis  

voor de berekening van de gemeentelijke bijdrage voor 2016 opgenomen.  

 

Algemene gemeentelijke bijdrage 

Voor de indexatie van de gemeentelijke bijdrage 2016 zijn de brieven van de gemeente Alkmaar van 

2 januari 2015 en 9 februari 2015 gehanteerd. In de eerste brief is opgenomen dat de toegestane 

loon- en prijscompensatie voor 2016 0,81% bedraagt. De tweede brief geeft aan dat voor de periode 

2016 tot en met 2018 alsnog een extra bezuinigingstaakstelling aan de GGD wordt opgelegd, 

waardoor feitelijk voor die jaren de nullijn wordt gehanteerd.   

 

Hiermee rekening houdend bedraagt de gemeentelijke bijdrage in 2016, net als in 2015, € 17,15 per  

inwoner. Uitgaande van 46.081 inwoners is de algemene bijdrage 2016 aan de GGD voor de 

gemeente Schagen € 790.289. 

 

Bijdrage 0-19 

De gemeentelijke bijdrage per 0-19-jarige voor de dienstverlening 0-4 jarigen en adolescenten  

bedraagt € 53,60. Dit is aanzienlijk lager (nl. €9,83) dan in 2015. Dit komt omdat de lokale 

huisvestingscomponent JGZ uit de bijdrage gehaald wordt en afzonderlijk aan individuele gemeenten 

wordt doorbelast op basis van de werkelijke kosten.  

Uitgaande van 10.094 inwoners 0 – 19 jaar is de bijdrage 2016 voor de gemeente Schagen € 541.038. 

De bijdrage voor de huisvesting van de JGZ locaties die hier voorheen in versleuteld zat, wordt apart 

aan ons in rekening gebracht; dit betreft €102.475.  

 

Bijdrage OGGZ 

De gemeentelijke bijdrage voor OGGZ in de Kop van Noord-Holland zoals is €1,25 per inwoner. 

Uitgaande van 46.081 inwoners is de bijdrage van de gemeente Schagen hiervoor € 57.601(Zie voor 

een overzicht van de gemeentelijke bijdragen ook pagina 40-41 van de Programmabegroting 2016 in 

de bijlage). 

 

Meerjarenraming 

Omdat er vanuit diverse gemeenten nog vragen zijn gesteld over de brief van de gemeente Alkmaar 

van 9 februari 2015 is de nullijn voor 2017 en 2018 nog niet door alle gemeenten vastgesteld. Ondanks 

dat de intentie voor een nullijn er voor die jaren wel ligt, heeft de GGD er voor gekozen om de 

gemeentelijke bijdragen in de meerjarenraming 2016-2019 wel te indexeren. De klankbordgroep 

financiën acht de kans groot dat de nullijn voor 2017 en 2018 alsnog wordt vastgesteld, waardoor de 

meerjarenraming 2016-2019 feitelijk te rooskleurig wordt gepresenteerd. 

 

De meerjarenraming laat het volgende beeld zien: 

 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 

Resultaat 0 0 0 0 

 

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, is de prognose van het resultaat over 2016 tot en met 2019 

budgettair neutraal (nihil). Dit komt omdat er voor alle afzonderlijke jaren een taakstellende sluitpost is 

opgenomen van respectievelijk EUR 167.000, EUR146.000, EUR 94.000 en EUR 73.000. Indien de 
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gemeenten voor 2017 en 2018 alsnog vasthouden aan de nullijn dan zal het resultaat beduidend 

negatiever zijn dan hierboven aangegeven en zal de GGD een nog hogere taakstellende sluitpost 

moeten opnemen. 

 

Speerpunten vanuit de werkgroep GRIP 

Begroting op orde in 2016:  

De GGD presenteert voor 2016 een sluitende begroting. Deze is weliswaar sluitend gemaakt met een 

taakstellende bezuiniging, maar deze is noodzakelijk vanwege het niet honoreren van de loon- en 

prijsindex voor dat jaar door de gemeenten. Nadere invulling van die taakstelling zal nog 

plaatsvinden en kortgesloten worden met het AB.  

 

Organisatie staat met beide benen op de grond in 2017 en heeft een taakstelling van 10% 

gerealiseerd (ons voorstel aan het AB):  

De taakstellende bezuiniging van 10% is door de GGD ingevuld. De taakstelling is zelfs ongeveer 13% 

geworden vanwege het niet honoreren van de loon- en prijsindex in 2014 en 2015.  

 

De diensten uitvoeren voor een acceptabele prijs:  

Jaarlijks vindt er overleg plaats over het productenboek van de GGD en wordt deze waar nodig 

aangepast. De prijs is onderdeel van deze gesprekken.  

 

4. Beleidsprogramma’s GGD 

Jaarstukken 2014  

Naast een algemene verantwoording per programma is een verantwoording over de doelen 2014 

opgenomen in het document Jaarberichten GGD Hollands Noorden. Dit document bevat een link 

waar de verantwoording per gemeente kan worden ingezien. 

  

De programmarekening 2014 bevat vier programma’s:  

• Jeugd;  

• Infectieziektebestrijding;  

• Kwetsbare burger;  

• Onderzoek, beleid en preventie. 

 

Binnen elk programma worden de inspanningen in 2014 benoemd. Per speerpunt is het 

maatschappelijk effect en het resultaat in 2014 benoemd.  

Ten aanzien van de resultaten zijn wij van mening dat deze nog niet in alle gevallen SMART zijn 

geformuleerd, waardoor de vierde W-vraag (‘Wanneer zijn we tevreden?’) niet altijd eenduidig te 

beantwoorden is.  

 

Jeugd  

De vernieuwing Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is ook in 2014 verder voortgezet. Er is gestart met de 

vorming van teams 0-19 jaar, digitale afsprakenplanning en een verdere efficiencyslagen. Samen met 

de GGD Midden Nederland is gestart met een GGD Burgerdossier, waar veel van wordt verwacht. Zo 

kan de klant online bepaalde gegevens inzien en beheren.  

Daarnaast zijn er verbindingen gelegd met de wijk- en gebiedsteams, die in veel gemeenten van start 

zijn gegaan. Het einddoel hiervan is een betere en goedkopere zorg voor jeugdigen. Pilots gericht op 

gezinsgericht werken en een groeiende samenwerking met andere partijen liggen in het verlengde 

hiervan. Het extra contactmoment voor adolescenten is positief geëvalueerd. 

Eind 2014 is het gewijzigde Besluit Publieke Gezondheid van kracht geworden. Hierin staan enkele 

wijzigingen voor de uitvoering van JGZ. Een van de belangrijkste veranderingen is het verdwijnen van 

het onderscheid basistaak en maatwerk en een flexibilisering van de uitvoering. In 2015 zal dit verder 

zijn beslag moeten krijgen.  

 

Infectieziektebestrijding 

Infectieziektebestrijding is een van de kerntaken van de GGD, waarvoor altijd een bepaalde 

waakzaamheid is geboden. Procedures, ketenafspraken registratiesystemen zijn in 2014 verder 

geoptimaliseerd. Meer samenwerking tussen de GGD-en in Noord-Holland en de GGD Flevoland is 

door verschillende oorzaken minder goed van de grond gekomen. Bij de SOA-bestrijding is er wat 

meer financiële armslag door een verruiming van de rijksfinanciering. De dienstverlening kan hierdoor 

uitgebreid worden, onder andere door avondspreekuren en thuistesten. De GGD Hollands Noorden 
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heeft zich actief opgesteld om de samenwerking bij de tuberculosebestrijding op landelijk niveau te 

bevorderen. Dit is nodig omdat door de terugloop van tuberculose een vermindering van kennis en 

ervaring dreigt. In het verslagjaar is van alle kinderopvanginstellingen minimaal een keer de kleur van 

het risicoprofiel bepaald. Dit is een van de veranderingen bij de inspectie, die er toe moet leiden dat 

er ‘op maat’ geïnspecteerd wordt: inspecteren waar het moet en nalaten waar het kan. 

 

Kwetsbare Burger (SMGZ)  

Diverse afdelingen en specialisten van de GGD zijn in 2014 intensiever met elkaar gaan samenwerken. 

Hierdoor moet de zorg voor kwetsbare burgers en groepen verbeteren. Dit is echter lastig te meten. Er 

liggen nog kansen voor meer samenwerking tussen de GGD en de wijk- en gebiedsteams zowel voor 

jeugd als volwassenen.  

De forensische geneeskunde van de GGD voldeed ook in 2014 aan de noodzakelijke eisen. De 

arrestantenzorg voor de politie kwam onder druk te staan toen de politie deze dienstverlening in 2014 

wilde aanbesteden. Maar door de complexiteit van de dienstverlening is de aanbesteding 

doorgeschoven naar 2015. De GGD heeft in samenwerking met partners een aanbod gedaan.  

 

Onderzoek, Beleid en Preventie (GBO)  

Ook in 2014 konden gemeenten weer gebruik maken van het ondersteuningsaanbod van de GGD bij 

het gemeentelijk gezondheidsbeleid. De gezondheidsprofielen worden gewaardeerd met een 

gemiddeld rapportcijfer van 8,3. In het hele werkgebied zijn vragenlijsten onder VO-scholieren 

uitgezet. Gemeenten hebben hiervan de rapportages ontvangen. Ook themaspecifieke 

onderzoeken, zoals naar overgewicht, beweging en psychosociale gezondheid zijn in 2014 

uitgevoerd. Gezondheidsbevordering kreeg in 2014 verder vorm door samenwerking met veel 

verschillende organisaties. 

 

Programmaplan 2016  

Het programmaplan van de GGD bestaat uit een viertal programma’s namelijk:  

 Jeugd;  

 Infectieziektebestrijding;  

 Kwetsbare burger; en  

 Onderzoek, beleid en preventie.  

 

Jeugd 

In 2016 wordt verder gewerkt aan de goede aansluiting en samenwerkingsafspraken van de 

jeugdgezondheidszorg met de sociale (wijk)teams en de algemene voorzieningen zoals 

kinderopvang en scholen. Er wordt gewerkt met de methodiek 1Gezin1Plan. Het basispakket JGZ 

wordt flexibeler, op de behoefte van ouder en kind ingezet. Het Burgerdossier wordt doorontwikkeld. 

 

Infectieziektebestrijding 

Om de kwaliteit en expertise op peil te houden is samenwerking op een steeds grotere schaal 

noodzakelijk, hiervoor worden afspraken gerealiseerd. De positie van de toezichthouder bij de 

inspecties kinderopvang wordt verder verstevigd. 

 

Kwetsbare burger 

Om de specifieke zorg aan kwetsbare en zorg mijdende burgers te borgen wordt expertise ingezet in 

de sociale(wijk)teams. Er zijn heldere afspraken met de politie en het Veiligheidshuis. In overleg met 

het Veiligheidshuis wordt een regionaal prostitutiebeleid opgezet. Een speerpunt op het terrein van 

Veilig Thuis ontbreekt. 

 

Onderzoek, beleid en preventie 

Ook in 2016 worden de diverse monitors uitgevoerd zodat gemeenten over gegevens beschikken om 

hun gezondheidsbeleid te onderbouwen. Gemeenten worden hierbij ondersteund. Preventieve 

programma’s gericht op opvoeding, alcohol en drugs, overgewicht etc. worden voortgezet. Daarbij 

wordt samengewerkt met allerlei instellingen en bedrijven. 

 

5. Risico's 
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De GGD heeft – net als andere GR-en – te maken met de afspraak dat gemeenten en GR-en samen 

trap op en samen trap af gaan. Als gevolg daarvan is geen indexatie toegekend in 2016. Het effect is 

daardoor dat de GGD over 2016 over dezelfde middelen beschikt als in 2015, terwijl zij wel te maken 

heeft met stijgende kosten.  Omdat een groot deel van de uitgaven van de GGD uit personele lasten 

bestaat, betekent dit waarschijnlijk dat de GGD de formatie moet laten krimpen. Eerder is dit ook 

gebeurd en leidde dit tot boventalligheid. Het Algemeen Bestuur heeft op 17 april 2013 besloten om 

over de jaren 2013 t/m 2015 de kosten voor boventalligheid jaarlijks extra bij te dragen aan de GGD 

(bijdrage mobiliteitspool, in totaal EUR 1,77 per inwoner). In 2016 is er geen extra bijdrage meer vanuit 

de gemeenten. Er is nog geen zicht op het einde van de mobiliteitspool, waardoor de GGD deze 

kosten moet oplossen binnen haar bedrijfsvoering. Daar komt nog bij dat de GGD nu voor  een 

soortgelijke opgave staat met de bezuinigingstaakstelling in de vorm van niet indexeren, waardoor er 

een reële kans is dat dit scenario zich herhaalt. De GGD heeft echter al uitgesproken dat zij 

voornemens is om toekomstige boventalligheid voor eigen rekening te nemen.  

Het hierboven geschetste perspectief van de meerjarenraming vormt ook een risico.  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerde stukken/documenten: 

 

- Aanbiedingsbrief gemeenten bij jaarstukken GGD Hollands Noorden 

- Jaarstukken 2014 (bestaande uit Programmaverantwoording 2014 en Jaarrekening 2014) 

- Controleverklaring accountant jaarrekening 2014 

- Jaarbericht 2014 GGD Hollands Noorden Gemeente Schagen 

- Herziene financiële begroting 2015 

- Programmabegroting 2016 GGD Hollands Noorden 

- Advies Klankbordgroep financiën GGD Hollands Noorden d.d. 7 april 2015 

- Verzoek bedenkingen oprichting GGD support centrum 

- Oprichtingsakte GGD support centrum 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2015;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Samenleving d.d. 9 juni 2015; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

 

besluit: 

Conform het voorstel van de GGD: 

1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2014 en de daarin voorgestelde 

resultaatsbestemming (toevoeging van het positieve resultaat over 2014 van €284.909,- aan 

de algemene reserve); 

2. Een positieve zienswijze af te geven op de gewijzigde begroting 2015 

3. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2016 met inbegrip van: 

-  de algemene gemeentelijke bijdrage aan de GGD voor 2016 van €17,15 per inwoner (gelijk 

aan 2014 en 2015),  

- de gemeentelijke bijdrage voor de 0-4 jarigen – en adolescentenzorg van € 53,60 per 

inwoner 0-19 (= € 63,43 gelijk aan 2014 en 2015, minus € 9,83 lasten huisvestingslocaties JGZ) 

- en de gemeentelijke bijdrage voor de Vangnet & Adviestaak m.b.t. de OGGZ in de Kop van 

Noord-Holland voor een bedrag van € 1,25 per inwoner van de Kop van Noord-Holland 

4. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2017-2019 

5. De GGD te laten weten geen bezwaar te hebben tegen de oprichting van en deelneming in 

de coöperatie ‘GGD Support Centrum’, mits deze zich uitsluitend bezighoudt met de 

aanbesteding van het GGD burgerdossier. 

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 30 juni 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


