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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 18 juni 2009 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
Mevrouw. A. Ripmeester (voorzitter) en de heer J. van Straalen (griffier). 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd, behalve Ridderkerks Belang en Lokaal Sociaal. 
Van de zijde van het college: de burgemeester mevrouw J. Hermans en de wethouders mevrouw  
H. van den Berg en de heren T. Blesgraaf en P. de Koning. 
 
Bij agendapunt 8 zijn aanwezig de heren D. Vermaas en H. de Winter van Deloitte b.v. 
 
1. Opening 
 
Mevrouw Ripmeester heet iedereen welkom en opent de vergadering. Met een iets andere volgorde 
van de agendapunten wordt de agenda vastgesteld. 
  
2. Spreekrecht  
 
De coördinator Brede school Slikkerveer, mevrouw E. Wouters, geeft toelichting op de Brede school in 
Slikkerveer. Een en ander is opgenomen in een brochure die zij nog zal toesturen. Het bijzondere van 
de Brede school Slikkerveer is dat het voor de wijk is en er een wijkgericht netwerk ontstaat van 
vragers en aanbieders dat om kinderen heen wordt gebouwd. Gevolg is o.a. dat er binnen de wijk veel 
meer contacten ontstaan. In de progammagroep wordt vraag en aanbod op elkaar afgestemd. De 
sport heeft veel aanbod. Beeldende vorming is in Ridderkerk ondervertegenwoordigd, maar zit ook in 
het aanbod. Er wordt ook zorg aan de kinderen besteed. Zowel negatieve als positieve signalen die zij 
tijdens de activiteiten afgeven worden opgetekend en er wordt aandacht aan besteed. Anders dan 
elders wel het geval is, gebruiken de scholen de Brede school niet om zichzelf te profileren.  
 
Met de huidige accommodaties zijn de activiteiten eigenlijk niet uit te breiden. Spreekster verwacht dat 
met de nieuwbouw van De Reyer daarin wel kan worden voorzien. Een aantal basisonderdelen moet 
verzekerd zijn. Hiertoe is het naar haar mening wenselijk dat de subsidie wordt geoormerkt. Het 
concept is naar haar mening over te zetten naar andere wijken. Zij denkt dat de wens en het 
draagvlak daarvoor aanwezig zijn.  
Het kennismakingsaanbod in Slikkerveer is gratis. Voor het verdiepingsaanbod moet een bijdrage 
worden betaald. 
 
Het aantal vrijwilligers bij de Brede school is niet groot. Er is een vaste kern van bevoegden die lessen 
geven. Of het benodigde aantal vrijwilligers er ook in de toekomst zal zijn, kan zij niet voorspellen.  
 
Ten aanzien van de Brede school Bolnes is er een eerste overleg geweest dat geleid heeft tot de 
ondertekening van een intentieverklaring. Er zal overleg volgen met de wijkbewoners en dan kan dit 
verder ontwikkeld worden. De basis van de pilot Slikkerveer is over te nemen door andere wijken. 
 
3. Spreekrecht Verantwoordingsstukken raadsvergadering 25 juni 2009  
 
Niemand heeft zich aangemeld.  
 
4. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 14 mei 2009 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de lijst van toezeggingen zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
 

- Toezegging 4. BAR-samenwerking: staat op agenda. De toezegging is afgedaan. 
- Toezegging 5. Handhavingsjaarverslag: wordt tijdens Verantwoordingsdag op 25 juni a.s. 

besproken. De toezegging is afgedaan. 
- Toezegging 7. Fusie Dynamiek: de heer Van den Berg geeft aan de directeur van de SRS te 

hebben gesproken en deze zou het op prijs stellen na de zomer een toelichting te geven aan 
de commissie. Wethouder Blesgraaf bevestigt dit en laat weten dat hij met de SRS en 
Dynamiek in de commissie van september/oktober graag eens meer over de fusie wil 
vertellen. 
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- Toezegging 8. wijziging verrekeningssysteem Veiligheidsregio. Meegedeeld is dat hiervoor 
geen wijziging van de gemeenschappelijke regeling nodig is. De toezegging is afgedaan. 

 
 
Ten aanzien van de lijst van actiepunten zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 

- Actiepunt 3. Brede school: is geagendeerd. Is afgedaan. 
 
5. Discussie over onderwerp Brede school 
 
De wethouder wordt gevraagd hoe het staat met het doel tot vorming van drie Brede scholen. 
Ten aanzien van Bolnes merkt wethouder Blesgraaf op dat na de ondertekening van de 
intentieverklaring verdere acties worden ondernomen. Hij verwacht dat dit jaar al iets kan worden 
vormgegeven. De nieuwbouw waarover is gesproken zal worden opgenomen in de 1e tranche van het 
IHP dat dit jaar ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. Deze opname zal volgens de wethouder 
niet leiden tot precedentwerking.  
In Rijsoord zijn al veel activiteiten ontwikkeld vanuit het protestants christelijk onderwijs. Het initiatief 
kwam daar niet vanuit de gemeente. 
Het rijk heeft 28 mln. beschikbaar gesteld voor gebouwaanpassingen (geen nieuwbouw) ten behoeve 
van Brede school activiteiten. Voorwaarde is dat scholen over een reeds door de gemeente 
afgegeven beschikking tot aanpassing moeten beschikken. De aanvragen zijn opgesteld door de 
scholen, maar moeten door de gemeente worden ingediend. De aanvraag wordt volgende week in het 
college besproken en gaat dan uit. In behandeling is een aanvraag voor Rijsoord. 
De Brede school Slikkerveer is nu geen pilot meer, maar is nu ingebed in het bestaande beleid. 
De wethouder hoopt de Brede school voor het centrum ook in deze collegeperiode in gang te zetten. 
Het college is bezig voor de Brede scholen een organisatiestructuur op te zetten die voor heel 
Ridderkerk geldt. De genoemde structuur in de evaluatie was alleen voor Slikkerveer.  
 
Op een vraag laat mevrouw Wouters weten als meetbaar resultaat te zien o.a. het aantal 
deelnemende kinderen, het aantal maatschappelijke stages en de toename van de mate van 
beweging. E.e.a. is ook opgenomen in de brochure die zij nog zal verstrekken. 
 
De wethouder zal schriftelijk reageren op de opmerking in bijlage 2 van de evaluatie dat drie van de 
vijf kernpartners hun eigen core business op orde hebben.  
  
Om zoveel mogelijk verzekerd te zijn van een langjarige inspanningsverplichting van de partners 
onderling denkt het college aan het labelen van subsidie en het sluiten van convenanten met daarin 
opgenomen een inspanningsverplichting. De wethouder wijst er wel op dat de partners zelfstandige 
organisaties zijn en blijven. 
 
6. Zienswijze ontwerpbegroting 2010 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
 
De burgemeester deelt mee hoe binnen de Veiligheidsregio de discussie is verlopen over de nieuwe 
financieringssystematiek. Discussie is gevoerd over twee varianten. In beide gevallen zou Ridderkerk 
niet meer gaan betalen. De burgemeester is erg tevreden met de uitkomsten voor Ridderkerk. Een 
gemeente als Barendrecht moet fors meer gaan bijdragen. Het voordeel voor Ridderkerk is na vier 
jaar merkbaar. In die vier jaar wordt het bedrag ter grootte van dat voordeel bij de regio in een 
bestemmingsreserve gedaan. Nadeelgemeenten gaan gefaseerd binnen de vier jaar meer betalen. 
 
Ten aanzien van het speerpunt “Veiligheid en zorg voorop” hoopt de burgemeester dat de commissie 
de districtchef brandweer zal uitnodigen om na de zomervakantie daarop een toelichting te geven.  
 
De onderhandelingen over het groot onderhoud kazerne zijn nog niet afgerond. De burgemeester 
verwacht dat het resultaat bekend is na het zomerreces. 
 
De heer Den Ouden wijst op het belang van de op blz. 18 genoemde na te streven prestatie de 
overschrijding aanrijtijden ambulance in “probleemgemeenten” te reduceren naar 10%. Aangezien we 
voor Ridderkerk rond de 20% zitten, blijft het van belang hier alle aandacht aan te blijven besteden. 
De burgemeester geeft aan dat dit zeker de inzet van het college is.  
 
De burgemeester geeft aan dat Ridderkerk haar risico’s op de digitale risicokaart van de provincie 
heeft geplaatst maar dat dit steeds wel actueel moet worden gehouden. 
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De heer Den Ouden spreekt er zijn zorg over uit dat ten aanzien van het weerstandsvermogen de 
negatieve reserve elk jaar met een miljoen toeneemt. Daarnaast stopt het rijk over enige jaren de 
subsidiering van 8,5 ton voor het programma Externe veiligheid. De burgemeester geeft aan dat het 
dagelijks bestuur gevraagd heeft naar een onderzoek van de reservepositie. Zij zegt toe de resultaten 
van het onderzoek te zullen meedelen. Hoe de afschaffing van genoemde subsidiering te zullen 
opvangen, is iets waar het dagelijks bestuur zich over buigt. Uiteindelijk zou dit gevolgen kunnen 
hebben voor de inwonerbijdrage. Genoemde zorgen worden ook door de burgemeester gedeeld. 
 
Het reilen en zeilen van de Ridderkerkse vrijwilligers binnen de regionale brandweer is een onderwerp 
waaraan de commissie na de vakantie aandacht zal besteden. Gedacht wordt hierover te praten in de 
kazerne. 
 
De heer Van Houcke verbaast zich over het toegestane indexeringspercentage van 4,02%. De heer 
Onderdelinden vindt dat percentage in deze barre tijden zelfs stuitend. Na enige discussie wordt 
besloten dat hierover een zin zal worden toegevoegd aan de brief. De heren Van Houcke en 
Onderdelinden zullen hiertoe een voorstel doen, zodat de brief vrijdag a.s. verstuurd kan worden. 
 
Ten aanzien van de politie merkt de burgemeester op dat het Regionaal College een beslissing zal 
nemen over een naar de Tweede Kamercommissie te sturen brief over het BudgetVerdeelSysteem. 
De door de raad bij motie uitgesproken zorgen over de vermindering van de politiesterkte zijn daarin 
opgenomen. Zij zegt toe dat de commissie een afschrift van de brief zal ontvangen. 
 
7. Rapport controle Jaarrekening 2008 
 
In zijn inleiding licht de heer Vermaas toe dat bij de controle extra aandacht is besteed aan de Wmo 
en de grondexploitaties. 
 
De invoering van de Wmo is volgens de heer Vermaas met knelpunten verlopen. Ridderkerk is daarin 
niet uniek. Conform de eerdere afspraak is rond de zomer van 2008 met de interim-controle 
begonnen. Veel stond toen in de steigers en het zag er bevredigend uit. Toen in oktober/november 
met de echte interim-controle werd begonnen, bleek dat veel afspraken waren blijven liggen. In de 
Managementletter is dit gemeld. Bij de jaarrekeningcontrole bleek dat alles wel was uitgevoerd. De 
onzekerheid ten aanzien van de fouten heeft te maken met de zorgindicatoren. Dit wordt ingelopen. 
De afspraak is gemaakt dat voor de controle van dit jaar rond de zomer weer een extra interim-
controle wordt uitgevoerd gericht op de Wmo. De reguliere interim-controle is dan in het najaar. 
 
De gemeente voert een actief grondbeleid. Als gevolg van de kredietcrisis kan het voorkomen dat bij 
gemeenten de tekorten op de grondexploitaties de pan uit rijzen. Om deze reden is door de 
accountant extra naar de grondexploitaties gekeken. De accountant is tot de conclusie gekomen dat 
de grondexploitaties in orde zijn. Er worden geen nadelen verwacht. Voor het te verwachten nadelig 
saldo Centrumplan heeft de gemeente een reserve gevormd. Een onzekerheid is er echter ten 
aanzien van ’t Zand als het gaat om het tramtracé.  
 
Ten aanzien van Cornelisland is het advies voor dit plan een kostprijscalculatie op te stellen. 
 
Op vragen laat de heer Vermaas weten dat de accountant steeds terugkijkt naar de eerdere door hem 
genoemde aandachtspunten. Behoudens de Wmo zijn er wat hem betreft geen openstaande 
aandachtspunten die op dit moment zouden moeten worden aangepakt. Hij onderstreept het belang 
dat weer een afspraak is gemaakt over een extra controle ten aanzien van de Wmo. In het algemeen 
worden de aandachtspunten naar de mening van de accountant serieus opgepakt. 
 
Op een vraag laat de heer De Winter weten dat er voor de definitieve afrekening onderwijsgelden over 
twee tijdvakken (blz. 11) een voorziening is gemaakt die naar de mening van de accountant 
toereikend is. Genoemd bedrag van € 404.000,- heeft geen relatie met de zogenoemde bruidsschat. 
De zin over het niet opeisen van deze vordering kan niet gelezen worden als een advies van de 
accountant.  
 
De heer Vermaas merkt op dat het voor de accountant een verplichting is steeds het frauderisico 
onder de aandacht te brengen. Hoe het staat met functiescheidingen wordt jaarlijks bekeken en 
opmerkingen daarover worden gemaakt in de Managementletter. Zo nodig moeten extra 
werkzaamheden worden verricht en worden er afspraken gemaakt wie deze werkzaamheden gaat 
verrichten.  
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Onder dankzegging van de voorzitter verlaten de heren Vermaas en De Winter de vergadering. 
 
Op een vraag laat wethouder De Koning weten dat er voor de opstelling van de kostprijscalculatie 
voor het plan Cornelisland binnenkort een voorstel naar de raad komt. 
 
Dat er nog actiepunten openstaan vanaf 2005 heeft volgens wethouder De Koning te maken met de 
prioriteiten die steeds moeten worden gesteld. De laatste tijd moest met name veel tijd besteed 
worden aan de Wmo. De punten die zijn blijven “liggen” geven echter geen problemen. 
 
De heren Blesgraaf en De Koning zeggen toe schriftelijk te reageren met een onderbouwing van het 
bedrag van € 70.000,- (genoemd in het afgewezen voorstel t.a.v. de Fingelverordening), uitleg 
waarom het 14 jaren duurt inzicht te krijgen in een afrekening en de afrekening verzelfstandiging 
openbaar onderwijs ook nog niet rond is. 
 
8. Zienswijze ontwerpbegroting 2010 regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-
Rijnmond 
 
Wethouder Van den Berg geeft aan dat wordt gekeken naar de mogelijkheden om de werkbelasting 
van de scholen voor de deelname aan de Jeugdmonitor te verminderen. Een aantal scholen heeft zijn 
bijdrage voor dit jaar wel geleverd en het resultaat zal aan alle scholen worden gepresenteerd. 
Hiermee wil de wethouder het belang van de monitor laten zien. Verzocht wordt het signaal van de 
scholen wel serieus te nemen.  
 
Het advies aan de raad is om ook in deze brief een passage op te nemen over het indexpercentage 
van 4,02 %. 
 
Advies: TER VASTSTELLING naar de raad 
 
9. Reactie op brief raad Albrandswaard over samenwerking BAR-gemeenten 
 
De burgemeester deelt mee dat de drie directies zich over deze conceptbrief hebben gebogen en zich 
in de tekst kunnen vinden. De directies zien niets in een facilitair bedrijf maar wel in een flexibele 
organisatie binnen een netwerkingsverband. De secretaris en het college van Albrandswaard kunnen 
zich hier ook in vinden. 
 
Advies aan de raad is om op blz. 1 de woorden “…niet moet worden gevoed door angst, maar juist..” 
te laten vervallen. 
 
Advies: TER VASTSTELLING naar de raad 
 
10. Jaarverslag 2008 van de bezwarencommissie 
 
Omtrent het door het college met de commissie gevoerde gesprek en de reactie van het college op de 
door de commissie gedane aanbevelingen laat de burgemeester het volgende weten.  
 
De onderwerpen die in het gesprek ter tafel zijn gebracht, komen in hoofdlijnen weer terug in de 
aanbevelingen. Het gaat dan om de terugkoppeling met bezwaarhebbende, de communicatie vooraf 
en de pre-mediaton. 
 
De aanbeveling op blz. 9, benaderen van bezwaarhebbende voor uitleg aangevochten besluit, wordt 
door het college overgenomen. Het college zal hier een structurele werkwijze van maken. Het team 
Juridische Zaken zal binnenkort een voorstel doen om mediation ook breder te gaan inzetten. Er zal 
ook worden ingezet op het verbeteren van de primaire besluiten door training. 
 
Over de aanbevelingen op blz. 17 merkt de burgemeester op dat digitalisering ook onderwerp van 
gesprek is geweest met de commissie. In een bepaalde periode is dit blijven “liggen” omdat er andere 
prioriteiten moesten worden gesteld. Inmiddels is dit weer opgepakt. Naar aanleiding van een vraag 
van de heer Van Pelt zegt de burgemeester toe te zullen laten weten wanneer dit naar verwachting 
operationeel kan zijn. 
 
Met de via de mail of E-loket ingekomen bezwaarschriften wordt zo praktisch mogelijk omgegaan.  
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De commissie adviseert de raad in zijn brief een opmerking te maken over de afhandelingstermijn van 
de bezwaarschriften voor de Kamer sociale aangelegenheden. Verzocht wordt alles in te zetten zodat 
de afhandelingstermijn zo kort mogelijk is, zeker ten aanzien van de Wmo-aanvragen. De griffier zal 
hiervoor een voorstel doen. 
 
11. Beweegvisie 2009  
 
De heer Van den Berg vraagt om aandacht voor de ongeorganiseerde sport. 
 
Op een vraag van de heer Onderdelinden laat wethouder Blesgraaf weten dat met alle partijen twee 
sessies zijn gehouden. Het resultaat is neergelegd in deze visie. Ten aanzien van de georganiseerde 
verenigingen merkt hij op dat dit er vele zijn en dat de contacten via de SRS zullen lopen. Mogelijk zal 
met hen nog een aparte sessie worden gehouden. De wethouder zegt toe dit als suggestie mee te 
nemen. 
 
De heer Van Houcke had verwacht dat in de visie ook zou worden ingegaan op de motie speelbos. Hij 
is blij dat de speelnorm van 3 % wordt gehanteerd. Op zijn vraag hoe de terugkoppeling zal 
plaatsvinden, laat de wethouder weten dat de visie zal resulteren in acties die naar verwachting geld 
zullen kosten. De raad kan dan zien welke acties uit de visie voortvloeien. De wethouder zegt toe dat 
als eind dit jaar het resultaat van de aanpak/uitvoering  aan de raad wordt meegedeeld, hij ook een 
moment voor een evaluatie zal noemen. 
 
De heer Van Pelt verzoekt eens te kijken naar een trimparcours in De Gorzen. De heer Van den Berg 
ondersteunt dit. De wethouder neemt deze suggestie mee. 
 
Advies: TER VASTSTELLING  
 
12 Rondvraag 
 
Op verzoek van de heer Japenga wordt de Evenementennota voor na de vakantie geagendeerd. De 
griffier wordt verzocht dan ook mee te sturen de door de raad vastgestelde kaders. Het verzoek aan 
het college is  aan te geven welke kaders waar in de nota zijn uitgewerkt. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 23.30 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 september 2009, 
De griffier,               de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 18 juni 2009 

 
Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 22-05-08 BAR-
samenwerking 

Over de businesscase ict-omgeving volgt 
nadere schriftelijke informatie 
 

Hermans  

2. 11-12-08 
14-5-09 

Evaluatie 
aanbesteding 
huishoudelijke hulp 
 

Het bestek zal voor de raad ter inzage 
worden gelegd. 
 

V.d. Berg Juni/juli ‘09 

3. 19-06-08 
 
 
 

Begroting VRR De raad ontvangt eind 2008 de concrete 
vertaling van de invoering van 
Community Safety. 
 

Hermans  
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08-04-09 Wordt onderdeel van dit jaar door VRR 
op te stellen Beleidslijn “Veiligheid 
voorop” 
 

4. 13-11-08 
14-5-09 

Postbehandeling Periodiek zal de commissie weer een 
overzicht ontvangen van de 
postafdoening.  
 

Hermans Vóór zomer 
2009 

5. 14-5-09 
 
 
 
 
18-6-09 
 
 

Fusie Dynamiek De wethouder bespreekt met de 
klankbordgroep op welke momenten de 
raad als geheel moet worden 
geïnformeerd. 
 
Dynamiek en SRS willen in de commissie 
een toelichting geven 

Blesgraaf  
 
 
 
 
1 okt. 09 

6. 14-05-09 BAR-samen-
werking 

Raad ontvangt besluit benw prioritering 
dereguleringsprojecten. 
 

Hermans  

7. 14-05-09 Brief 7 mei 09 over 
BAR-samen-
werking 
 

Meegedeeld wordt wat met zin over 
externe adviseurs is bedoeld (blz. 1). 
 

Hermans  

8. 14-05-09 Veiligheid Voorop Als beleidslijn bekend is gaat deze naar 
de commissie en wordt hierover 
gesproken (in aanwezigheid districtschef 
brandweer) 
 

Hermans 
griffier 

Na zomer 09 

9. 18-06-09 Brede School Wethouder reageert schriftelijk op tekst in 
evaluatie Slikkerveer dat 3 van de 5 
kernpartners eigen core business op 
orde hebben. 
 

Blesgraaf  

10. 18-06-09 Budget 
Verdeelsysteem 
politie 
 

Raad ontvangt afschrift brief Regionaal 
College aan Tweede Kamer 

Hermans  

11. 18-06-09 Rekening en 
onderwijs 

Onderbouwing volgt over € 70.000 uit 
voorstel Fingelverordening en uitleg volgt 
over duur 14 jaren om inzicht te krijgen in 
afrekening verzelfstandiging openbaar 
onderwijs. 
 

Blesgraaf  

12. 18-06-09 Beweegvisie Eind 2009 krijgt de raad inzicht in 
resultaat aanpak/uitvoering beweegvisie. 
Er zal dan ook een datum voor een 
evaluatie worden genoemd 
 

Blesgraaf Eind 2009 

 
 

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

1. 15-01-09 Oefening 
Waterproef 

Wordt geagendeerd nadat landelijke 
conclusies over oefening bekend zijn. 
 

Hermans  

2. 15-01-09 
14-05-09 

Indicatiestelling en 
werkwijze De 
Wijzerplaats 

Terugkoppeling n.a.v. raadsbesluit t.a.v. 
motie huisbezoek en indicatiestelling 
(2008-211) 
 

Vrz, griffier 
overleggen 
over vorm. 

Kan op elk 
gewenst 
moment 
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3. 14-05-09 Nieuwe organisatie 
Jeugdgezondheid 
zorg 
 

Discussie over diverse scenario’s. V.d. Berg Mogelijk cie 
september/ 
November 

4. 18-06-09 “Veiligheid en zorg 
voorop” 

Mogelijk onderwerp voor commissie na 
zomervakantie. Districtchef brandweer 
wil graag toelichten. Reilen en zeilen 
vrijwilligers kan ook aan de orde komen. 

Vrz en 
griffier 

 

 
 
 
 

GEMAAKTE AFSPRAKEN TER HERINNERING 
 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 6-10-05 Rijtijden 
ambulances 

Na ontvangst worden de rapportages 
t.k.n. naar de commissieleden gestuurd. 

Hermans continu 

2. 19-06-08 Ontwerpbegroting 
2009 

T.a.v. kostendekkendheid rioolrechten 
wordt vermeld dat deze hoger is dan 
100% en wordt motivering aangegeven. 
 

Hermans  

3. 19-06-08 2e PM Bij de “Trends en knelpunten” in de 
diverse penc-instrumenten zal zichtbaar 
worden gemaakt welke afwijkend zijn van 
degene die vermeld stonden in de 
begroting. 
 

Hermans  

4. 08-04-09 Nota Verbonden 
partijen 

De griffie plaatst ontvangen 
ontwerpbegrotingen (en wijzigingen) 
gem. regelingen op de gemeentelijke 
website 
 

griffier direct 

 
 
 
 
 
 
 
 


