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Aan de Raad, 

Per 1 januari 2015 is niet alleen de Participatiewet in werking getreden maar ook een nieuw verdeelmodel 
voor de gebundelde uitkering op grond van de Wet BUIG, het zogeheten multiniveau-model. Het oude 
verdeelmodel is ingetrokken, waarmee eventuele aanspraken op een incidentele of meerjarige 
aanvullende uitkering (IAU en MAU) slechts tot en met het uitvoeringsjaar 2014 aan de orde kunnen zijn. 
Hoewel het nieuwe verdeelmodel volgens het kabinet zorgt voor een betere verdeling van middelen over 
gemeenten en een adequate prikkelwerking, kan niet worden uitgesloten dat er geen gemeenten meer in 
financiële problemen kunnen komen als gevolg van grote tekorten op het bijstandsbudget. Tegen deze 
achtergrond kunnen gemeenten onder voorwaarden worden gecompenseerd voor grote tekorten. 
Hiervoor wordt één integraal vangnet ingevoerd, waarbij voor 2015 en 2016 wordt volstaan met een 
eenvoudige regeling. De vangnetuitkering biedt gemeenten financiële compensatie voor grote tekorten op 
het budget als bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet. Om aanspraak te kunnen maken op de 
vangnetuitkering dient de gemeente aan een beperkt aantal voorwaarden te voldoen. 

De toekenning van een vangnetuitkering gebeurt niet automatisch, maar uitsluitend op verzoek van het 
college van burgemeester en wethouders en nadat is vastgesteld dat aan alle geldende eisen wordt 
voldaan. Een verzoek om een vangnetuitkering over 2015 dient uiterlijk op maandag 15 augustus 2016 te 
zijn ontvangen door de Toetsingscommissie aanvullende uitkeringen Participatiewet. Bij het verzoek dient 
het college op grond van artikel 10a van het Besluit Participatiewet de volgende documenten te voegen: 
a. een globale analyse van de mogelijke oorzaak en de omvang van het tekort, mede in het kader van de 

inwerkingtreding van de Participatiewet en de eerdere financiële resultaten van de uitvoering van de 
Wet werk en bijstand, en van de verwachte ontwikkelingen van dat tekort in de komende jaren; 

b. een brief, of vergelijkbaar document, waarmee het college de raad heeft geïnformeerd over zijn 
analyse en de maatregelen die worden genomen dan wel worden overwogen om tot tekortreductie te 
komen; 

c. een document waaruit de opvattingen van de gemeenteraad hieromtrent blijken; 
d. een overzicht wat de gemeente in 2015 feitelijk heeft gedaan om het tekort het hoofd te bieden en hoe 

zij het effect daarvan kwalificeert; 
e. wat de omvang van de netto lasten is aan de hand van de verantwoordingsinformatie als bedoeld in 

artikel 58a, lid 1, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. 

Een analyse van mogelijke oorzaken van het tekort heeft in augustus 2015 plaatsgevonden. Bij de 
samenstelling van het cliëntenbestand in verhouding tot de landelijke samenstelling zijn geen 
opmerkelijke afwijkingen aangetroffen (er zijn dus geen bijzondere bestandskenmerken). Het 
massaontslag bij sigarettenfabrikant Philip Morris en tengevolge hiervan ontslagen bij 
toeleveringsbedrijven zijn de belangrijkste oorzaak van het oplopende uitkeringsbestand vorig jaar en de 
eerste helft van dit jaar. Door het groot aantal ontslagen is er druk komen te staan op de beschikbare 
arbeidsplaatsen in de regio. Een heel grote groep mensen 'vist' in hetzelfde bestand met vacatures. 



Hierdoor blijft de uitstroom van gemeentelijke uitkeringsgerechtigden middels het vinden van regulier 
werk achter en zal het beroep op bijstand ook het volgend jaar hoog blijven. Door het aantrekken van de 
economie is het aantal WW-uitkeringen landelijk met 4,70Z0 gedaald, in Noord-Brabant met 3,20Zo en in de 
regio West-Brabant met û.9%. In Steenbergen is het aantal WW-uitkeringen juist gestegen met 5,807o. Een 
deel van de WW-uitkeringsgerechtigden zal na het bereiken van de maximale uitkeringstermijn een 
beroep doen op de Participatiewet dan wel de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers. 

Maatregelen om het tekort in te perken 

Sectorplan West-Brabant 
Op 16 juli 2015 heeft West-Brabant als één van de eerste regio's een sectorplan bij het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ingediend. In het sectorplan staan maatregelen en acties die 
de overgang bevorderen van werk of werkloosheid naar (ander) werk in hetzelfde of een ander beroep. 

De regio West-Brabant streeft naar een goed evenwicht tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Een 
steeds belangrijk wordend vestigingscriterium voor bedrijven is de beschikbaarheid in de regio van voldoende 
gekwalificeerd personeel. Dit betekent, dat er voldoende jongeren geschoold moeten worden voor de vraag 
die in een regio aanwezig is (de zgn. instromers). Daarnaast zet de regio in op het behoud van personeel dat 
nu al werkzaam is in de topsectoren. Bovendien wordt er gezocht naar personeel in de groep zij-instromers 
(werkzoekenden met of zonder uitkering). Geconstateerd is, dat in de regio West-Brabant een groot tekort is 
aan technici. Het gaat hier vooral om functies op middelbaar, hoger en wetenschappelijk niveau die moeilijk 
invulbaar zijn of om beroepen met een belangrijk technisch component. De krapte zit met name in 
uitvoerende technische functies en het technisch kader. Nu de economie aantrekt, is er een reden tot zorg 
over de beschikbaarheid van personeel. Dit wordt versterkt door het feit dat de vergrijzing in de regio West-
Brabant leidt tot het vertrek van ervaren personeel. De uitstroom vanuit het onderwijs is onvoldoende voor de 
regio om in deze vervangingsvraag te voorzien. Mede op basis van deze ontwikkelingen en signalen hebben 
partijen nu de handen ineengeslagen en in gezamenlijkheid dit sectorplan voor de regio West-Brabant 
opgesteld. Het sectorplan is een belangrijk initiatief voor de regio en wordt breed ondersteund door 
overheden, bedrijven en sociale partners. 

Werkcentrum 
Door de sluiting van sigarettenfabrikant Philip en de 1.230 directe en een veelvoud aan indirecte 
ontslagen die hieruit zijn gevolgd, is er een nog grotere druk op de (regionale) arbeidsmarkt ontstaan. Dit 
in een tijd waarin de arbeidsmarkt als gevolg van de crisis toch al zwaar onder druk stond vanwege de 
sluiting van bedrijven zoals Tetrapak, Philips, Fokker en de ontslagrondes in de ouderen- en thuiszorg. Al 
met al geen rooskleurig arbeidsperspectief. Per 1 september 2014 is daarom het Werkcentrum gestart. 
Het Werkcentrum is hét creatieve en innovatieve kennis- en adviescentrum voor werkgevers in de regio 
West-Brabant. Vanuit het Werkcentrum wordt verbinding gelegd tussen ondernemers, overheid en 
onderwijs en wordt er samenwerking geïnitieerd op basis van collectieve belangen en wederzijds 
vertrouwen. Door kennis, visies en ontwikkelingen in de markt met elkaar te delen, geeft het Werkcentrum 
richting aan de vraag naar goed opgeleid personeel op de regionale arbeidsmarkt. De gedeelde kennis 
vertalen we naar inspirerende oplossingen en pragmatische uitvoeringsprogramma's die werkgevers 
helpen om blijvend succesvol te ondernemen. Op deze manier creëren we samen een sterke en 
dynamische economische regio met voldoende en gekwalificeerd personeel voor het West-Brabantse 
bedrijfsleven. Tegelijkertijd ontstaat zo een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuwe organisaties. 
Het Werkcentrum heeft zich sinds de start in september 2014 goed kunnen ontwikkelen. In 2015 zijn vele 
werkgevers en partners bekend geworden met het Werkcentrum en haar dienstverlening. Dit heeft geleid 
tot nieuwe contacten en samenwerking maar uiteraard ook tot een aanzienlijke uitstroom naar betaalde 
arbeid. 
Zo wordt twee keer per jaar in samenwerking met het UWV en Samen in de Regio een grote banenmarkt 
georganiseerd. Werkgevers worden op deze manier in de gelegenheid gesteld om een groot aantal 
werkzoekenden te spreken en waar mogelijk ook al meteen te plaatsen op een vacature. 
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Werkçeversservicepunt (WSP) en Multi disciplinair team (MPT) 
Per 1 januari 2015 is het Werkgeversservicepunt West-Brabant met vier subregionale 
werkgeversservicepunten opgericht. Vanaf dat moment is de naam dan ook gewijzigd in 'WSP 
Werkcentrum Brabantse Wal'. Het WSP is opgericht om de dienstverlening aan de werkgevers te 
verbeteren. Op 1 maart 2015 is binnen het WSP Werkcentrum Brabantse Wal gestart met een Multi 
Disciplinaire Team (MDT). Dit is een nadere uitwerking van de binnen de regio West-Brabant gemaakte 
afspraken om te komen tot een gecoördineerde werkgeversbenadering. Samen met het UWV en de WVS 
wordt er binnen dit team nauw samengewerkt om de opdracht met betrekking tot het invullen van de 
garantiebanen te verwezenlijken. 

Inrichten van een Grensinformatiepunt 
Het Werkcentrum Brabantse Wal is het startpunt op de arbeidsmarkt voor de regio. Zowel voor 
werkgevers die op zoek zijn naar geschikte medewerkers, als voor werkzoekenden die toe zijn aan een 
(nieuwe) uitdaging. Het Werkcentrum Brabantse Wal vormt met nadruk het begin. Hier worden contacten 
gelegd, mogelijkheden op de arbeidsmarkt besproken, mensen of vacatures voorgesteld en eventuele 
subsidiemogelijkheden aangeboden. 

Met alle vragen over de eerste stap richting grensarbeid met betrekking tot loon, arbeidscontract, 
belasting en sociale verzekeringen, medische verzorging, ziekte en arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, 
kinderbijslag en pensioenen wordt een grensinformatiepunt opgezet. Het grensinformatiepunt is hét 
aanspreekpunt voor werknemers en werkgevers die grensoverschrijdend (willen) werken. Zij kunnen 
terecht met vragen over zaken als belastingen en sociale zekerheid. 

Vanuit het Werkcentrum is er op dit moment al intensief contact met partners zoals de Vlaamse Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
(UWV, onderdeel Eures) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op het gebied van grensoverschrijdende 
arbeid. Samen met deze partners worden, door middel van het organiseren van workshops en 
job/kansenbeurzen, geïnteresseerde werkzoekenden geïnformeerd over de kansen op de Belgische 
arbeidsmarkt. Dit alles om een grotere uitwisseling van werkzoekenden tussen België en Nederland te 
realiseren. Ondanks de hechte onderlinge samenwerking zijn er nog steeds praktische hindernissen op 
het gebied van wet- en regelgeving die de grensoverschrijdende mobiliteit bemoeilijken. Verschillen in 
bijvoorbeeld belastingsystemen, sociale zekerheid, zorg en arbeidsrecht belemmeren voor grensgangers 
het grensoverschrijdend wonen, werken en studeren. 

Om grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit nog beter te kunnen faciliteren is subsidie gevraagd. 
De gemeente Steenbergen is partner bij deze aanvraag en zet sterk in om een (fysiek) 
grensinformatiepunt in Bergen op Zoom te vestigen. Dit grensinformatiepunt wordt onderdeel van het 
Werkcentrum Brabantse Wal. De subsidieaanvraag is op 30 juni 2015 ingediend en in behandeling bij het 
Comité van Toezicht van Interreg Vlaanderen-Nederland. Interreg Vlaanderen-Nederland is een 
programma van de Nederlandse en Vlaamse overheden en de acht provincies in de Vlaams-Nederlandse 
grensstreek. Met gelden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling stimuleert het innovatie-, 
energie-, milieu- en arbeidsmarktprojecten waarin Vlaamse en Zuid-Nederlandse bedrijven, 
kennisinstellingen, NGO's en overheden samenwerken. 

Het grensinformatiepunt zal de economische samenwerking en de ontwikkeling van een euregionale 
arbeidsmarkt in deze grensregio stimuleren. We hebben in deze regio baat bij een grote ruime 
arbeidsmarkt en grensoverschrijdend zaken doen. 

Toepassing van de F/P methode 
Om de efficiëntie in de uitvoering te verhogen en daarmee kosten te besparen vindt een steeds 
verdergaande digitalisering van processen plaats. Het aanvragen van een uitkering gaat grotendeels 
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geautomatiseerd en ook de communicatie met uitkeringsgerechtigden verloopt steeds vaker via de 
digitale weg. Het daadwerkelijk spreken van cliënten in de spreekkamer gebeurt steeds minder vaak. 

De gemeente Steenbergen IISD Brabantse Wal neemt deel aan een pilot van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en SV land waarbij via wetenschappelijk onderzoek aangetoond moet worden dat regelmatig 
persoonlijk contact met uitkeringsgerechtigden leidt tot een hogere uitstroom en minder fraude. 
De zogenoemde FlP-methode (Frequent, Intensief en Persoonlijk contact) houdt in, dat een klant 
minimaal iedere 3 maanden een gesprek heeft met de klantmanager. De verwachting is dat deze 
methode ertoe bijdraagt, dat mensen sneller uit de bijstand komen en dat fraude met uitkering wordt 
tegengegaan. Iedere nieuwe cliënt heeft een eerste gesprek van drie kwartier gehad, daarna volgt iedere 
drie maanden een gesprek van een half uur. In deze gesprekken komen minimaal de volgende 
onderwerpen aan de orde: 
- Klantprofiel: kennis, ervaring, persoonlijke omstandigheden, financiële situatie, fysieke en psychische 

toestand; 
- Wijzigingen in het klantprofiel en de consequenties daarvan; 
- Re-integratiemogelijkheden en toetsen van de sollicitatieplicht; 
- Fraudesignalen. 

Dit heeft vier mogelijke gevolgen: 
- Adequate preventie van fraude; 
- Vroegtijdige opsporing van fraude; 
- Vergroting van de uitstroomkans; 
- Vergroting van de kans op maatschappelijke activering. 

Om op een goede manier de effecten van FIP te kunnen analyseren wordt gebruik gemaakt van een 
zogenaamd quasi-experimentele onderzoeksopzet. Vooraf is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt 
van de resultaten van de organisatie als geheel, waarbij de resultaten van de klantmanagers die 
deelnemen aan de pilot worden vergeleken met de resultaten van de overige klantmanagers. Tevens 
wordt het klantenbestand van de deelnemende klantmanagers vergeleken met dat van de overige 
klantmanagers om op deze wijze mogelijke verstoringen te voorkomen. De pilot beslaat een tijdvak van 
12 maanden. 

Na afloop van de pilot fase vindt zowel een effectmeting plaats als een kwalitatieve analyse van de 
ervaringen van de klantmanagers. Bij de effectmeting worden de resultaten van de deelnemende 
klantmanagers vergeleken met die van de overige groep, zowel binnen de specifieke gemeente als voor 
de totale groep van deelnemende gemeenten. De rapportage van de resultaten vindt plaats zowel in 
absolute aantallen als in financiële opbrengsten. 

Aanpassingen bij de intake 
In de aanvraagprocedure om een uitkering voor levensonderhoud zijn aanpassingen aangebracht welke 
beter aansluiten bij de huidige behoefte van zowel onze cliënten als de werkgevers. Deze aanpassingen 
richten zich op het versterken van de klanten richting de arbeidsmarkt. Het aantal workshops is verder 
uitgebreid om zo bij de ISD-medewerkers de kennis van en over onze cliënten, nodig voor een goede 
matchen tussen werknemer en werkgever, te vergroten. Ook is handhaving directer betrokken bij de 
intake om eventuele onregelmatigheden al in een vroeg stadium te herkennen en hiermee onterechte 
instroom te voorkomen. 

Mobiliteiten Werk 
Dit ESF gesubsidieerde project is bedoeld voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, 
arbeids-belemmerden, ouderen (5Ö+) en niet uitkeringsontvangers. Doel van het project is om - vanwege 
de grote toestroom van werkzoekenden na de sluiting van Philip Morris - mensen duurzaam te 
(her)plaatsen op de arbeidsmarkt. Deze sluiting heeft niet alleen grote gevolgen voor 
toeleveringsbedrijven en zzp'ers, maar ook voor het lokale midden- en kleinbedrijf. Er is sprake van een 
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discrepantie tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, waardoor het in een aantal sectoren extra lastig 
is om een duurzame reguliere baan te vinden. De nadruk in de instrumenten ligt op zeer intensieve 
begeleiding, coaching en nazorg. Andere instrumenten die hierbij kunnen worden ingezet, zijn (niet 
limitatief) vakgerichte scholing I bijscholing zoals VCA, werkervarings-plaatsen, workshops in solliciteren 
en werknemersvaardigheden. Ook een plaatsingssubsidie voor de werkgever kan als instrument worden 
ingezet. De activiteiten en instrumenten die worden ingezet, zijn gericht op het baanvaardig maken van 
mensen (competenties en vaardigheden), het zorgen voor een veel betere aansluiting van vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt en op duurzame plaatsing. Het is daarbij ook van belang, dat mensen weer 
zelf in staat zijn om bij een eventueel ontslag of einde contract door te stromen naar een nieuwe baan. 
Duurzaamheid wil ook zeggen mobiliteit en flexibiliteit op de arbeidsmarkt. 
De looptijd van dit project is van juli 2 0 1 4 tot en met december 2 0 1 5 . 

'ledereen doet mee'; experimenteel ESF-project 
Vanaf 1 januari 2 0 1 5 zijn gemeenten nog meer dan voorheen verantwoordelijk voor het ondersteunen van 
mensen met een arbeidsbeperking in het vinden van een baan. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt 
voor het tijdvak 2 0 1 4 - 2 0 1 6 aan gemeenten en hun samenwerkingspartners geld beschikbaar om meer te 
doen aan het begeleiden en ondersteunen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 
De gemeente Steenbergen heeft samen met de WVS-groep voor de ISD Brabantse Wal een aanvraag 
ingediend, om samen in de praktijk te onderzoeken hoe de positie op de arbeidsmarkt van een specifieke 
doelgroep werkzoekenden kan worden verstrekt. De WVS-groep heeft al 4 0 jaar ervaring in het gericht 
ontwikkelen van mensen met een arbeidsbeperking naar zo regulier mogelijk werk. Daarvoor kunnen 
verschillende instrumenten worden ingezet, los of samen in een maatwerktraject, om mensen te 
ondersteunen in hun ontwikkeling. 

Bij 'ledereen doet mee' wordt van de deelnemers aan het project de loonwaarde vastgesteld op de 
reguliere werkplek. De doelgroep bestaat uit personen vanaf 2 7 jaar, die al langer dan 6 maanden 
werkloos zijn en een bijstandsuitkering ontvangen. Deze mensen hebben een behoorlijk grote afstand tot 
de arbeidsmarkt, een vermoedelijke loonwaarde tussen 4 0 o 7 o en 8 0 o 7 o en vaak spelen er nog meer 
problemen waardoor iemand thuis is komen te zitten. Voor hen is werk een grote stap, maar wanneer er 
wordt gekeken naar wat deze mensen wel kunnen, zie je dat deze mensen met een klein beetje 
ondersteuning veel kunnen bereiken. De multidisciplinaire aanpak zorgt ervoor dat er meer wordt bereikt. 
Het project richt zich op participatie in brede zin. Door de samenwerking uit te breiden met werkgevers en 
het op elkaar afstemmen van zorg en werk, willen we binnen dit project onderzoeken wat de beste 
combinatie is om het maximale uit de mensen te halen. Dit doen we door op de ene helft alleen het werk 
als instrument in te zetten en bij de andere helft dit uit te breiden met extra begeleiding en instrumenten 
als loopbaanonderzoek en coachingsopdrachten. De omvang van de doelgroep gedurende 2 4 maanden 
is 1 0 0 personen. 

Het streven is om 4 0 o 7 o van de deelnemende mensen uit te laten stromen naar regulier werk, waarbij 
gekeken wordt naar de vraag op de arbeidsmarkt. De WVS-groep maakt daarbij gebruik van hun groot 
netwerk in het bedrijfsleven om te weten wat er speelt bij een ondernemer om de juiste match te maken. 
Middels dit project willen we een duurzame samenwerking aangaan met elkaar en bestaande netwerken 
aan elkaar verbinden om meer doelgroepen te kunnen ondersteunen en begeleiden. Welke instrumenten 
dragen bij aan duurzame plaatsingen? Welk resultaat levert de loonwaardebepaling op en hoe evolueert 
deze waarde? 

Het project duurt tot juli 2 0 1 6 . Medio 2 0 1 5 is het project halverwege. Meetbare resultaten zijn nog niet 
bekend, maar verschillende succeselementen kunnen wel al benoemd worden: 
- Transparante communicatie op alle niveaus is een basisbehoefte voor succes; 
- Samenwerking op uitvoeringsniveau verloopt soepel, die partijen weten elkaar goed te vinden; 
- Helder onderscheid in bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zo berust bij de ISD Brabantse Wal de 

regie; 
- De intake door middel van een mindmap en het in kaart brengen van een levenswiel met als belangrijke 

5 



inzichtsvraag 'Wat is je droom?'. Deze instrumenten leveren belangrijke inzichten op over de persoon. 

Het in beweging krijgen van de doelgroep verloopt stapje voor stapje. Door de vaak voorkomende 
multiproblematiek dient er in de thuissituatie vaak eerst wat te worden opgelost, voordat werk überhaupt 
in beeld komt. Acceptatie van het feit dat activering van de doelgroep mensenwerk blijft. Het meetbaar 
maken van dit werk blijft lastig. 

De vangnetuitkering wordt trapsgewijs opgebouwd, met voor elke trede een afzonderlijk eigen risico: 
1. de eerste trede heeft betrekking op het tekort dat 5 0Zo of minder bedraagt van het aan de individuele 

gemeente toegekende budget; dit deel van het tekort wordt niet gecompenseerd vanuit de vangnet
uitkering, het eigen risico bedraagt 100 0Z0; 

2. de tweede trede heeft betrekking op het tekort dat meer bedraagt dan 5 0Zo van het aan de individuele 
gemeente toegekende budget met een maximum van 10 0Zo; dit deel van het tekort wordt voor de helft 
gecompenseerd vanuit de vangnetuitkering, het eigen risico bedraagt 50 0Zo\ 

3. de derde trede heeft betrekking op het tekort dat meer bedraagt dan 10 0Zo van het aan de individuele 
gemeente toegekende budget; dit deel van het tekort wordt volledig gecompenseerd vanuit de vangnet 
uitkering, het eigen risico bedraagt 0 0Zo. 

Hiertoe zijn het Besluit Participatiebudget en de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ per 1 oktober 
2015 aangepast. Als gevolg van deze verlaging van de eigen risicodrempel kunnen gemeenten eerder 
een beroep kunnen doen op een vanguitkering, namelijk al bij een tekort van meer dan 5 0Zo van het 
toegekende budget in plaats van 10 0Zo onder de Wet werk en bijstand. 

Omvang van het tekort voor de gemeente Steenbergen 
Bij een definitief rijksbudget van C 3.818.172 en een tekort hierop van 6 872.828 betekent dit voor onze 
gemeente een aanvullende bijdrage van C 586.465. Voor rekening van de gemeente Steenbergen blijft 
dan C 286.363. 

De berekening hiervan is als volgt: 
50 cZo van C 190.908 (zijnde het verschil van 10 0Zo van C 3.818.172 en 5 0Zo van C 3.818.172) plus het 
volledige verschil van C 872.828 (tekort) minus C 381.817 (zijnde 10 0Zo van C 3.818.172). 

Het college verneemt graag van uw Raad wat haar opvattingen zijn met betrekking tot vorenstaande 
getroffen I voorgestelde maatregelen ter reductie van het tekort op het budget BUIG. 

Hoogachtend, 

de burgemeester de loc 

Vos ger 

6 


