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Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van 9 juni 2021 

 

Aanwezig: De heer C.A.A.M. Gommeren  voorzitter 

 

De heren:  D. van Agtmaal   lid 

M.H.H.I. Remery  lid 
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J.C.M. Verbeek   lid 
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    N. Baali   lid 

    J.J.M. Stoeldraijer  burgerlid 

 

De dames: W.A.M. Baartmans  wethouder  

  E.M.J. Prent   wethouder 

De heren: W.L.C. Knop   wethouder 

  J. Krook   wethouder 

  R.P. van den Belt  burgemeester 

   

  De heer R.A.J. Defilet   plaatsvervangend griffier 

 

 

Pers: -  

Omroep: 2  

Publieke tribune:  3 

De besluitenlijst is een opsomming van de genomen besluiten. De integrale audio opname van de 

vergadering is na te luisteren op www.raadsteenbergen.nl bij de vergadering van 9 juni 2021  

 

01. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet kijkers en aanwezigen welkom 

 

02. Vaststellen van de agenda 

Omdat zich een inspreker heeft gemeld op agenda 6 (de jaarstukken), zal dit onderwerp 

direct na het spreekrecht worden behandeld. 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld 

 

03. Spreekrecht burgers 

Dhr. Tampoebolon spreekt in namens de dorpsraad Dinteloord en Prinsenland, naar 

aanleiding van de raadsmededeling bij de ingekomen stukken inzake een 

klimaatstresstest. Hij ziet potentiële problemen bij wateroverlast. Hij roept de gemeente 

op om bewoners snel en beter te informeren. Hij is van mening dat er meer nodig is en 

gaat in op een aantal specifieke passages uit het rapport. 

Dhr. Tampoebolon gaat tevens in op de jaarstukken en meer specifiek de overheveling 

van de AFC-gelden naar de algemene reserve. Hij refereert aan eerdere  vragen en zijn 
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WOB-verzoek. Hij heeft het rapport gezien en nog geen bezwaar gemaakt, omdat hij de 

discussie in de raad wil afwachten. 

 

04. Jaarstukken 2020 (onderwerpen ruimte en economie) 

De voorzitter leidt het onderwerp in en geeft het woord aan de fracties. 

 

Dhr. Verbeek (VVD) informeert naar de consequenties van de gewijzigde 

verantwoordelijkheid van de gemeente bij de milieustraat. Ook stelt hij vragen over 

kosten voor het bestrijden van de eikenprocessierups, de vermeldingen van het 

Stadspark in het jaarverslag en de subsidierelatie bij Dassenberg. Hij hoort graag wat de 

stand van zaken is met betrekking tot de aankoop van de boerderij aan de Zeelandweg-

Oost. Verder wil hij weten waarom de inhuurkosten nog zo hoog liggen gezien de 

gemaakte afspraken hierover. Ten aanzien van de AFC-gelden gaat hij in op het verleden 

en de financiële constructies die zijn gekozen. Zijn fractie vraagt zich af wat het voorstel 

betekent voor de toekomst van de AFC-gelden en meer specifiek voor Dinteloord. Hij is 

het niet eens met de kwalificatie ‘onafhankelijk’ van het door een eigen ambtenaar 

uitgevoerd onderzoek. Hij constateert dat zonder deze overheveling de kritieke grens van 

de algemene reserve in beeld komt en wil weten of dit heeft meegespeeld bij de keuze 

voor de overheveling. Verder constateert hij dat het eigenvermogen van de gemeente de 

afgelopen jaren flink is afgenomen. Hij wijt dat aan incidentele uitgaven die elk jaar weer 

gemaakt worden. Als incidentele afwijkingen ten opzichte van de begroting elk jaar weer 

voorkomen, is dat een structureel probleem aldus dhr. Verbeek. Het overhevelen van de 

AFC-gelden is geen structurele oplossing voor de toekomst. 

Dhr. Weerdenburg wijst erop dat reserves geen doel op zich zijn en ook niet moeten 

oplopen. Ten aanzien van het AFC-rapport vindt hij het goed dat er nu overzicht is, maar 

wil hij dat ook wel graag zo houden in de toekomst. Hij beklaagt zich over het gegeven dat 

de opgenomen cijfers ter vergelijking niet altijd actueel zijn. Positief is hij over het 

onderdeel in het jaarverslag waarin de voortgang van het raadsprogramma wordt 

omschreven. Zijn fractie zou graag zien dat dit een vast onderdeel wordt van het 

jaarverslag. Dhr. Remery (GewoonLokaal!) is van mening dat de jaarstukken er goed 

uitzien, ook beleidsinhoudelijk. Zorgen heeft zijn fractie echter ook, onder meer over de 

te maken inhaalslag bij de realisatie. Ten aanzien van de AFC-gelden krijgt hij graag inzicht 

is welk deel vrij te besteden is en wat er dan nog overblijft voor Dinteloord. Ook heeft hij 

zorgen over de lokale lastendruk. Ondanks dat er vanuit Den Haag op gestuurd wordt dat 

deze afneemt, neemt deze in Steenbergen toe. Hij vraagt zich af hoe deze beweging te 

keren. Een suggestie van de VVD dat financiën niet in goede handen is bij zijn fractie, wijst 

hij van de hand. Hij mist het initiatief bij de VVD om te komen met verbetervoorstellen. 

Dhr. Baali (PvdA) constateert dat een deel van het beleid niet is uitgevoerd. Hij maakt zich 

zorgen over dat uitstel en mist voorlopig de voorstellen om zaken snel op te pakken. Als 

voorbeeld wijst hij daarbij op de warmtevisie. Zijn fractie overweegt op een aantal punten 

nog met een wijzigingsvoorstel te komen. Het gaat dan om de verbinding tussen het 

onderwijs en het bedrijfsleven bij het zoeken naar stageplaatsen, de speelvoorzieningen 

en de reclamebelasting. Dhr. Theuns (D66) stelt dat de cijfers in de lokale media mooier 

zijn gepresenteerd dan ze eigenlijk zijn. Met de overheveling van de AFC-gelden is nu de 

suggestie dat de reserve te hoog is, terwijl feitelijk de ondergrens in zicht is. Hij wil niet 

dat de gemeente inteert op de toekomstige financiële positie en voorkomen dat ‘potjes 

worden leeg getrokken’. Ook is hij van mening dat veel zaken worden doorgeschoven en 

waarschuwt hij voor eventuele prijsstijgingen. Hij vraagt zich af wat er gedaan wordt met 

de beloftes die, aldus dhr. Theuns, zijn gedaan aan de bewoners van Dinteloord. 

Tenslotte stelt hij nog een vraag over het grondbeleid en spreekt zijn zorgen uit over de 

groei van de organisatie en de inhuur. 
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Wethouder Baartmans reageert op de afzonderlijke fracties en specifieke vragen. Ze 

heeft moeite met de suggestie dat het jaarverslag niet ‘het eerlijke verhaal’ vertelt. Veel 

zaken zijn ook wel gerealiseerd, ondanks Corona. De warmtevisie ligt op schema en zal 

uiterlijk aan het einde van dit jaar worden aangeboden aan de raad. Op een interruptie 

van dhr. Baali, zegt de wethouder toe schriftelijk toe te lichten waar de gemaakte kosten 

van €40.000,- in 2020 voor zijn gebruikt. De wethouder licht de verdeling van de AFC-

gelden kort toe en koppelt deze aan de landschapsvisie. De benchmarkcijfers zijn 

verouderd, maar wel de meest recente voorhanden. Ze neemt de opmerking daarover 

mee. De wethouder zegt verder toe de voortgang bij de realisatie van het 

raadsprogramma jaarlijks op te nemen en de vragen van de VVD inzake de milieustraat 

en het stadspark schriftelijk te beantwoorden. 

 

Wethouder Knop gaat in op een aantal specifieke vragen gesteld binnen zijn portefeuille. 

Hij zegt toe schriftelijk te antwoorden op de vragen van onder meer de VVD inzake de 

organisatie. 

 

Dhr. Verbeek (VVD) komt kort terug op zijn inbreng van 7 juni. Wat de VVD betreft hadden 

de cijfers richting bewoners anders en beter gecommuniceerd moeten worden. 

Dhr. Remery (GewoonLokaal!) sluit zich aan bij het punt ten aanzien van de communicatie 

in de lokale pers. Dhr. Baali (PvdA) geeft nogmaals aan dat Speeltuinen en de connectie 

tussen onderwijs en bedrijfsleven wat de PvdA betreft meer aandacht vraagt 

 

De voorzitter concludeert dat het onderwerp als bespreekstuk wordt voorgelegd in de 

besluitvormende raadsvergadering van 24 juni. 

 

05. Vaststelling van de besluitenlijst van 12 mei 2021 (onderwerpen ruimte en 

economie) 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

06. Vragenhalfuur 

Dhr. Stoeldraijer (PvdA) vraagt de wethouder in gesprek te gaan met bewoners van de 

Wouwsestraat over snelheidsremmende maatregelen en de in zijn ogen te hoge drempel 

bij ’t Cromwiel. Hij wijst daarbij op een eerdere toezegging. 

Wethouder Baartmans geeft aan dat de drempel er juist op verzoek van bewoners en de 

raad ligt. Voorts verwijst ze naar een drempelschouw, waarin ook deze drempel wordt 

meegenomen. Ze meent geen toezegging gedaan te hebben nogmaals het gesprek aan te 

gaan. 

De voorzitter wijst de heer Stoeldraijer op de mogelijkheid schriftelijke vragen te stellen 

als hij van mening is dat er wel een toezegging is gedaan. 

 

Dhr. Lambers (Volkspartij) informeert naar de mogelijkheden om trappen aan de leggen 

naar het voetpad bij de nieuwbouw aan de Oosthavendijk, zodat bewoners makkelijker 

bij het voetpad komen. Hij zou graag zien dat het college zoekt naar een pragmatische 

oplossing. 

Wethouder Baartmans geeft aan dat de kopers van de woningen vooraf op de hoogte zijn 

gesteld van de situatie. Zij hebben een bewuste keuze gemaakt. Ze is van mening dat de 

gemeente dan nu ook niet de kosten op zich moet nemen en zal verder geen actie 

ondernemen. 

 

Dhr. Verbeek (VVD) stelt vragen over de bestrijding van de Japanse Duizendknoop. Hij 
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verwijst naar eerdere vragen en benoemd enkele aanvullende locaties. Hij vraagt de 

wethouder om actie te ondernemen. 

Wethouder Baartmans heeft contact met het Waterschap over de genoemde locaties. Ze 

zegt toe na te gaan wat de gemeente kan doen op de genoemde locaties. 

 

07. Begrotingen 2022 Verbonden partijen (onderwerpen ruimte en economie) 

De voorzitter leidt het onderwerp in en geeft het woord aan de fracties. 

 

Dhr. Theuns (D66) verwijst naar de bespreking van 7 juni. De raad heeft volgens zij fractie 

te weinig grip en invloed op de gemeenschappelijke regelingen. Hij zou graag zien dat 

erover wordt nagedacht dit te verbeteren. Ondanks dat gaat zijn fractie akkoord met et 

voorstel. Dhr. Van Agtmaal (GewoonLokaal!) pleit ervoor bij alle gemeenschappelijke 

regelingen aandacht te vragen voor de financiële situatie in verband met Corona. 

Daarnaast merkt hij op dat een aantal regelingen de stukken niet hebben aangeleverd 

volgens het sjabloon dat in de regio hiervoor wordt gebruikt. Dhr. Lambers (Volkspartij) 

gaat akkoord met het voorstel en geeft complimenten aan de wethouder inzake de 

omgevingsdienst. Hij vraagt zich af wat de redenen voor en gevolgen zijn van het vertrek 

van de gemeente Tholen uit de Regionale samenwerking West-Brabant. Dhr. Huijbregts 

(CDA) refereert aan het voorstel dat wordt gedaan in de zienswijze aan de 

veiligheidsregio. Hij krijgt graag een toelichting. Dhr. Van Es (VVD) gaat akkoord met de 

stukken, vooral omdat hij geen reden ziet om niet akkoord te gaan. Hij verwijst naar zijn 

inbreng van 7 juni en geeft aan een voorstel voor te zullen leggen aan de werkgroep 

bestuurlijke vernieuwing, om meer grip te krijgen op de regionale samenwerkingen. 

Dhr. Baali (PvdA) gaat eveneens akkoord met het voorstel, maar is wel benieuwd naar de 

visie van de burgemeester, als voorzitter van de raad, over de controle en invloed op de 

regelingen door de raad. 

 

Burgemeester Van den Belt dankt de raad voor de uitgesproken steun. Hij begrijpt de 

discussie over de invloed van de raad op de regelingen, maar wijst er ook op dat het gaat 

om verlengd lokaal bestuur. Hij vergelijkt de positie van de raad in dat geval met de 

positie van de burger in de gemeente. De raad spreekt de collegeleden aan als hun 

vertegenwoordigers in de regionale samenwerking. Verlengd lokaal bestuur houdt in dat 

de raad meer op afstand staat. Het is daarom van belang dat raad en college elkaar in 

positie brengen. Ook ambtelijk en vanuit de griffiers wordt hieraan bijgedragen. De 

werkwijze die daarbij hoort is eerder onderwerp van gesprek geweest. Het verdelen van 

het werk over de fracties is destijds niet voor gekozen. Hij constateert dat raadsleden een 

volle agenda hebben en daarom momenteel vaak afwezig zijn bij regionale 

bijeenkomsten. Hij laat echter de gekozen werkwijze aan de raad zelf. Voorts herkent hij 

het probleem van de hoeveelheid stukken. Hij adviseert raadsleden vaker naar 

informatieavonden te gaan en keuzes te maken. Tenslotte merkt hij op dat de verbonden 

partijen van elkaar verschillen. Niet bij alle regelingen is er sprake van dezelfde 

samenstelling en invloed. Bij de grote regelingen is Steenbergen een relatief kleine speler. 

Dit geldt ook voor het voorstel in de zienswijze van de veiligheidsregio en verklaart 

waarom niet overal wordt gewerkt met dezelfde sjablonen. 

 

Wethouder Knop gaat nader in op het vertrek van Tholen uit de RWB. Omdat Tholen 

deelnam aan twee regio’s, heeft het om financiële redenen een keuze gemaakt. De 

gevolgen moeten goed worden uitgezocht. Hij zegt toe de raad hierover schriftelijk te 

informeren. 

 

Dhr. Baali (PvdA) blijft moeite hebben met de beperkte invloed van de raad. Hij wil nog 
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een laatste poging ondernemen hier via de werkgroep bestuurlijke vernieuwing in te 

investeren. Dhr. Huijbregts (CDA) verwijst naar het evaluatierapport dat is opgenomen bij 

de ingekomen stukken. Hij zou graag zien dat dit wordt meegenomen in de discussie in 

de werkgroep. 

 

De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerstuk wordt voorgelegd in de 

besluitvormende raadsvergadering van 24 juni. 

  

08. Adviesraad verkeer 

Dhr. Hobo (Volkspartij) dankt het college voor de uitwerking van het amendement. Hij 

constateert dat de samenstelling van de adviesraad zoals omschreven in het voorstel, 

afwijkt van hetgeen staat beschreven in de verordening. Voorts vraagt hij zich af hoe het 

college wil omgaan met de extra vertegenwoordiger(s) en hoe de adviesraad zich 

verhoudt tot andere adviesraden en adviseurs. Dhr. Veraart (GewoonLokaal!) spreekt van 

een goed stuk, maar heeft nog enkele vragen ter verduidelijking. Zo vraagt hij zich af of 

de voorzitter één van de leden betreft, of als zevende ‘lid’ wordt toegevoegd. Ook wil hij 

weten tot wanneer de verordening wordt ingesteld. Tenslotte roept hij de wethouder op 

een extra inspanning te doen om alle bewoners te bereiken bij het zoeken naar leden. 

Dhr. Weerdenburg (CDA) geeft complimenten aan de wethouder. Wel sluit hij zich aan bij 

de vragen over de voorzitter en de benoemingstermijn. Ook vraagt hij zich af wat er 

gebeurt als er uit een bepaalde kern geen aanmelding komt en is hij benieuwd naar het 

aantal mensen dat zich al heeft aangemeld. Dhr. Van Es (VVD) gaat akkoord met het 

voorstel en sluit zich aan bij de complimenten en de gestelde vragen. Daarnaast merkt hij 

op dat er veel taalfouten in de verordening staan. Dhr. Stoeldraijer (PvdA) hoort ook 

graag hoe groot de belangstelling al is. Hij sluit zich aan bij de vraag over de voorzitter, 

maar hoort ook graag waarom het college die voorzitter aanwijst. Wat zijn fractie betreft 

doet de commissie dat zelf. Verder is hij benieuwd naar de rol die het college voor 

zichzelf ziet bij het vullen van de extra plaatsen. Hij vraagt zich af waarom de adviesraad 

alleen advies kan geven over het verlengen van de Molenweg. Tenslotte informeert hij of 

ook de raad om advies kan vragen bij de adviesraad. Dhr. Theuns (D66) kan ondanks het 

afwijkende standpunt dat zijn fractie inneemt inzake de rondweg, toch instemmen met 

de adviesraad. Hij hoopt dat het instellen van de adviesraad leidt tot nieuwe inzichten. 

 

Wethouder Baartmans reageert op de gestelde vragen en geeft aan dat er inmiddels 17 

aanmeldingen zijn. Uit één kern is er nog geen ontvangen . Ze zou graag voor de zomer 

de gesprekken voeren met de kandidaten. De voorzitter komt uit de adviesraad zelf en 

wordt ook door die adviesraad zelf aangewezen. Ze heeft geen zicht op de periode dat de 

raad wordt benoemd. Ze zegt toe dit aan te passen in het voorstel, evenals de verschillen 

die geconstateerd zijn tussen het voorstel en de verordening. Opdrachten aan de 

adviesraad vanuit de raad zijn mogelijk, maar lopen via het college. 

 

Dhr. Veraart (GewoonLokaal!) vraat zich af wat de opgehelderde positie van de voorzitter 

betekent voor het gegeven dat de stem van de voorzitter doorslaggevend is bij stakende 

stemmen. Dhr. Weerdenburg (CDA) voegt toe dat wat zijn fractie betreft een zittingsduur 

wordt opgenomen van bijvoorbeeld twee maal drie jaar. Dhr. Stoeldraijer (PvdA) vraagt 

nogmaals waarom alleen advies gegeven kan worden over het verlengen van de 

Molenweg. Kunnen ook de andere opties bekeken worden? Hij vraagt zich af in hoeverre 

de adviesraad ook mensen kan bevragen uit andere werkgroepen, zoals die van de N257. 

Ook zou hij graag een beeld krijgen van welke zaken uit het Meerjarig Uitvoeringsplan 

(MUP) worden doorgeschoven. Dhr. Theuns (D66) sluit zich aan bij het verzoek van de 

heer Stoeldraijer inzake het adviseren over verschillende opties en wijst op een eerder 
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verworpen amendement van D66. Wat zijn fractie betreft zal de adviesraad zeker 

gevraagd worden ook andere opties te bekijken. 

 

Wethouder Baartmans geeft aan dat er tenminste drie varianten worden aangeboden 

voor beide rondwegen met daarbij een onderbouwing als het gaat om het economisch 

draagvlak. Het afleggen van verantwoording aan de raad verloopt via de 

tussenrapportages, daarin wordt de stand van zaken vermeld. Verder geeft ze aan dat de 

adviesraad inderdaad zelf mensen kan uitnodigen. 

Dhr. Veraart (GewoonLokaal!) merkt op dat bij de begripsbepalingen in de verordening 

maar over 1 scenario (Molenweg) wordt gesproken. Wat zijn fractie betreft is dat ook wat 

is afgesproken bij het aannemen van het amendement over de rondweg. Dhr. 

Stoeldraijer (PvdA) stelt voor de verordening aan te passen aan hetgeen de wethouder 

meldt. Tevens pleit hij ervoor te kijken of gezien het aantal aanmeldingen ook het aantal 

leden kan worden uitgebreid. Wethouder Baartmans zegt toe te kijken in hoeverre het 

mogelijk is het aantal leden uit te breiden. Dhr. Hobo (Volkspartij) sluit zich aan bij het 

pleidooi van de heer Veraart en is van mening dat de verordening op deze manier 

verwoord wat er in het aangenomen amendement staat. Zijn fractie wil een advies 

aangaande dit specifieke tracé binnen de daarvoor gestelde termijnen. Dhr. Baali (PvdA) 

geeft aan dat het amendement niet verwoord dat het exclusief om dat tracé gaat. Er 

mogen wat zijn fractie betreft best meerdere opties worden voorgelegd aan de 

adviesraad. Hij zou dat zelfs verwelkomen, mits het binnen de gestelde termijnen 

gebeurt. Wethouder Baartmans geeft aan dat ze gezien de verhoudingen in de raad blijft 

bij de gekozen formulering over het tracé waarover advies wordt gevraagd. 

Dhr. Hobo (Volkspartij) wijst erop dat wat betreft zijn fractie het behalen van het tijdpad 

belangrijker is dan het aantal te onderzoeken opties. Zijn fractie is bezorgd dat wanneer 

twee maal drie varianten moeten worden onderzocht dat tijdpad niet gehaald wordt. 

Dhr. Weerdenburg (CDA) heeft nog geen antwoord op zijn vraag over de zittingstermijn. 

Dhr. Van Es (VVD) sluit zich aan bij de wens om over meerdere varianten advies te vragen. 

Zijn fractie vertrouwt erop dat de opdracht binnen zes weken wordt uitgevoerd. 

Dhr. Veraart (GewoonLokaal!) houdt vast aan de formulering in de begripsbepaling en 

wijst op de grondaankopen waartoe eerder al is besloten. Voor zijn fractie is het 

ondenkbaar dat er wordt afgeweken van hetgeen eerder geformuleerd in het 

amendement. Wethouder Baartmans zegt toe de vraag inzake de zittingstermijn 

schriftelijke te beantwoorden. 

 

De voorzitter concludeert dat er nog een aangepast voorstel komt dat als 

bespreekpunt wordt voorgelegd in de besluitvormende raadsvergadering van 24 juni. 

 

09. Paraplubestemmingsplan 

De voorzitter leidt het onderwerp in en geeft het woord aan de fracties. 

 

Dhr. Veraart (GewoonLokaal!) ziet het voorstel als een logische en noodzakelijke 

aanpassing van het begrip huishouden. Zijn fractie stemt in met het voorstel 

Dhr. Theuns (D66) sluit zich aan bij de woorden van dhr. Veraart. 

Dhr. Verbeek (VVD) vraagt de wethouder of deze signalen over druk op de huurmarkt kan 

bevestigen. Ook verwijst hij naar een soortgelijke zaak in de gemeente Altena, waar de 

gemeente is teruggefloten door de Raad van State. Hij verzoekt de wethouder naar deze 

case te kijken. Dhr. Lambers (Volkspartij) geeft aan dat zijn fractie kan instemmen met het 

voorstel en merkt op dat ook landelijk de richtlijnen zijn aangepast. Hij sluit zich aan bij de 

zorgen van de VVD. 

 



RD2100150 

7 

 

Wethouder Knop herkent de signalen van de VVD niet. Hij laat zich graag informeren en 

neemt op aanwijzing van de VVD contact op met de Woningstichting. Hij kent het 

voorbeeld in de gemeente Altena. Het gaat daar om een situatie die in het verleden is 

ontstaan en waar handhaving op basis van een nieuwe verordening niet mogelijk bleek. 

Dat gaat de gemeente Steenbergen ook niet doen. 

 

De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerstuk zal worden voorgelegd in de 

besluitvormende raadsvergadering van 24 juni. 

 

10. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst 

Dhr. Lambers (Volkspartij) verzoekt het college om ten aanzien van de ingekomen 

raadsmededeling ‘afhandeling schadeclaim aangetroffen verontreiniging fundering N259’ 

(nr. 3) alle beschikbare informatie aan te leveren. Op basis daarvan zal hij bepalen of zijn 

fractie het onderwerp wil bespreken in de maand september. Daarnaast verzoekt hij de 

overeenkomst met Rijkswaterstaat voorlopig niet te tekenen als dat niet al gebeurd is. 

Wethouder Baartmans weet niet of de overeenkomst al is getekend. Ze zegt toe de 

informatie ter inzage te geven en de overeenkomst nog niet te tekenen als dat nog niet 

gebeurd is. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:22 uur. 

 

Aldus besloten in de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 8 september 2021. 

 De plaatsvervangend griffier,    de voorzitter, 

 

 

  

 R.A.J. Defilet, MA    W.J.P.M. Maas 

 

 


