Vastgesteld 2-7-2019

BESLUITENLIJST
THEMA-AVOND SCENARIO-ONTWIKKELING EN VOORJAARSNOTA
19 juni 2019
Aanwezig zijn:
De plv. voorzitter
Dagvoorzitter
De leden

De commissieleden
College van B&W
Overige genodigden

De griffier
Ambtelijke onderst.
m.k.a.
m.k.a. genodigden

J.G. Leenders
G. IJff
J.H.G. de Groot, D.R. van Schijndel, J.P.E. Bankers, G.T.A.M. van den Eijnde,
M.J.M van den Eijnden, I.N. Welten-Wamsteker, S.R. Niessen, L.P.H.M. Vossen,
F.C. van Helmond, F.A.A.M. van de Kerkhof, P.P.M. Bakens, P.A.J.M. BerkersCoolen, M.A.T.M. van den Boomen, A.W. van Egmond
S. Sabbar, H.M. ter Voert, J.M. Jacobs, I.A.A.M. Berkers, A.H.J. Driessen,
A.M.H. Urlings, M.F.A.G. van Oosterhout
wethouders Th.M. Martens, H.A.M. van Moorsel, J.P. Spoor en
gemeentesecretaris W.M.A. Verberkt
G. Janssen, J. Cortenbach en R. Driessen (de Zonnebloem), M. Elbouzidi
(st.Marokkaanse gemeenschap), H. van Rooij en H. van de Ven (ONA),
R. Noach en F. Mollemans (Stichting Asten Schoon), W. Geboers (NWC), A. van
de Mortel (ONDO), H.v.d. Heuvel (Seniorenvereniging Heusden), R. Hakvoort
(Bibliotheek Helmond-Peel), I. van Goch e.a. (ONIS), M. Cattenstart, A. van
der Veen (De Punderman), J. Lindelauf (KHN Asten), M. van Rijt (Prodas), H.
van der Loo (Klok- en Peelmuseum), L. Haverkort en S. Ramaekers (LEVgroep), H. van Kessel en F. van Seccelen (KBO Asten-Ommel), R. Wijnen
(Dorpsoverleg Heusden), T. Leenders-v.d. Beuken (Dorpssteunpunt Heusden),
P. v.d. Akker (Kloostergedachte), H. van den Burg
M.B.W. van Erp-Sonnemans
M.W.A.M. Sprangers, M. Feijen, J. Peerlings-Jacobs e.a.
H.G. Vos, M.J.H. Vankan, J. Bazuin
A. Ketelaar en B. Roos (Prodas), A. Martens (Platoo), molenaar Van
Stekelenburg, Kansplus, Astense Gehandicaptenvereniging, Zorgboog

Geluidsfragmenten van de vergadering zijn per agendapunt terug te luisteren op raad.asten.nl
Nr.
19.T6.
00/01

Onderwerp
Opening, agenda en
mededelingen

Besproken
Plv. voorzitter de heer Leenders opent de Themabijeenkomst van
de raad en heet eenieder welkom.
Deze avond staat in het teken van keuzes voor een sluitende
meerjarenbegroting van de gemeente Asten.

19.T6.02

Programma

De heer Ijff geeft een toelichting op de majeure bezuinigingstaakstelling van 3,2 miljoen euro.
Hij schetst het tot nu toe doorlopen proces, waarin o.a. een
enquête is uitgezet met reacties van ca. 500 inwoners, en deze
thema-avond wordt georganiseerd.
Deze avond biedt de kans om de effecten van de voorgenomen
maatregelen onder de aandacht te brengen van de
gemeenteraad.
Raads- en commissieleden luisteren en kunnen vragen stellen
aan de insprekers. Openstaande vragen worden schriftelijk
beantwoord (zie onderaan*).
Vooraf zijn 24 schriftelijke reacties ontvangen waarvan 12
insprekers, ter vergadering aangevuld met 1 inspreker.

Raad
d.d. 19 juni 2019

Nr.

Onderwerp

Besproken
Er wordt een beknopt verslag gemaakt van deze avond.
Op voorhand is er dank aan alle insprekers zodat de raad
geholpen wordt in het maken van goede afwegingen.
Alle informatie wordt betrokken bij de behandeling van de
Voorjaarsnota op dinsdag 2 juli.

02.1

Insprekers
Sociaal Domein
Zwemvereniging de
Punderman

Inspreker de heer M. Cattenstart, voorzitter:
- het kostendekkend maken van zwembadverhuur betekent
dat in 5 jaar de huur verdubbelt, de contributie zal dan in
5 jaar verdubbeld moeten worden. Het bestuur voorziet
leegloop van de vereniging.
- huurprijzen van andere zwembaden, zowel gemeente als
commercieel geëxploiteerd, zijn 50 tot 70 euro per baduur
minder.
- in 1996 zijn afspraken met gemeente gemaakt.
- Vraag: bezuinig niet zo sterk op de Punderman dat ze als
vereniging niet meer kunnen bestaan voor Someren en
Asten.
Vragen/antwoorden (V, A)
V: hoe is de subsidieverhouding Asten en Someren?
A: De Punderman wordt intergemeentelijk gesubsidieerd,
subsidies zijn anders
V: Meerdere verenigingen maken gebruik van binnensport.
Betalen zij marktconforme prijzen?
A: Lastig te beantwoorden voor de Punderman*, wel inzicht in
andere zwemverenigingen.

02.2

Welzijnsorganisatie
ONIS

Inspreker mevrouw I. van Goch, directeur:
- Voorbeeld uit dagelijkse praktijk: maatjesproject
matchmentor. Bij niet meer indexeren kan ONIS een deel
van haar werk niet meer uitvoeren. 80% is
personeelskosten van begroting ONIS.
- Vb 15000 euro = jaarbedrag van indexatie, daarvoor loopt
bijv. Project matchmentor, of project automaatje. Elk jaar
opnieuw zou dan een dergelijke dienst niet meer
uitgevoerd kunnen worden, na 3 jaar dus drie diensten.
- MAS stage afschaffen: zou heel jammer zijn erg belangrijk
dat jeugd kennis maakt met vrijwilligerswerk.
- de impact van maatregelen zal vooral voelbaar zijn in de
maatschappij. Bezuinigen op korte termijn leidt tot meer
kosten op langere termijn.
Vragen/Antwoorden (V, A)
V: Hoeveel mensen bereikt u op jaarbasis?
A: ONIS: wordt nagezonden
V: Gebeurt het wel eens dat hulp niet slaagt?
A: Ja, niet vaak, maar wel soms.
V: Waar zou de gemeente op moeten bezuinigen?
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Besproken
A: Moeilijk. Preventie is van belang om uiteindelijk meer kosten
te voorkomen.
V: Zijn er ONIS taken die wellicht kunnen vervallen
A: Als u zou bezuinigen op het welzijnswerk ga dan niet
kaasschaven, maar maak dan echt keuzes.

02.3

Voetbalvereniging
NWC

Inspreker de heer W. Geboers, voorzitter
Zie brief namens 1250 leden van NWC:
- bezuiniging € 5.600 op velden, waaronder NWC
- Vanaf 2015 al bezuinigingen op Astense buitensport,
zouden ontzien worden, staat in coalitieakkoord
- andere maatregelen die NWC raken o.a. aframing sport en
cultuurvouchers, aframing subsidieplafond incidentele
subsidies (jaarlijks voor deskundigheidsbevordering),
verhoging OZB, geen indexering, MAS incidenteel/ minder
vrijwilligers op den duur, Bezuiniging op projecten bijv.
parkeren bij NWC.
- NWC heeft laatste jaren contributie al vaker verhoogd.
- proces: vreemd dat de commissie AZC eerder was dan
deze avond? Had dat niet andersom moeten zijn.
Veel succes aan raad en commissie, opdracht is niet te benijden.
Vragen/Antwoorden (V, A)
V: Verzoek om toelichting op proces
A (voorzitter Ijff): de commissie AZ&C heeft zich terughoudend
opgesteld met inachtneming van deze avond, de inhoudelijke
standpuntbepaling door partijen heeft nog niet plaatsgevonden.
V: Hoeveel leden maken gebruik van vouchers?
A: NWC: 15 leden, voornamelijk jeugdleden
V: Landelijke koepels willen steeds meer geld en afdracht van
contributies. Oproep kijk eens wat voor vuist je daar kan maken,
en kunnen we daar vanuit Brabant ook iets voor terug krijgen.
A: Helemaal eens.
V: Merkt u bij uw vereniging ook andere kostenstijgingen,
A: Vanuit gemeente, elektriciteit bijv. 35% meer, dat wordt
doorberekend in de contributie.
V: Is wegvallen sportvoucher op te vangen door bijv. gratis
lidmaatschap, en bijv. Vrienden van de club betalen iets meer.
A: Met inkomenspolitiek moet NWC zich niet bezighouden. Er is
wel een club van 100 en een club van 50 en sponsorgeld. Daar is
wel degelijk aandacht voor.

02.4

Stichting Samen
Asten Schoon

Inspreker de heer Noach
Jaarlijks ontvangt de gemeente een vergoeding per inwoner voor
zwerfvuil (ca. 1,90 euro per inwoner x 16.500). Wat wordt er met
dat geld gedaan?*

02.5

Zonnebloem Asten

Inspreker de heer G. Jansen
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Besproken
- vereniging met 44 vrijwilligers voor 128 gasten: mensen
met een fysieke beperking die uitzien naar een uitje.
- aantal vaste bronnen van inkomsten, gasten leggen een
beperkte bijdrage bij om activiteiten te kunnen betalen.
Inkomsten gemeente is een van de hoofdbronnen.
- Hogere eigen bijdrage? Minder activiteiten?
- proces: is niet transparant, samenlevingsopbouw bevatten
6 organisaties, waarom wel deze 6 en niet alle andere
verenigingen die in het subsidieprogramma zitten?*
- Waarom niet grote posten binnen de gemeentelijke
begroting aanpakken?
Vragen/Antwoorden (V, A)
V: is er een verbinding met de landelijke Zonnebloem?
A: er is verbinding, maar dat kost wel geld.
V: heeft u al antwoorden op uw vragen gekregen (die schriftelijk
zijn gesteld)?
A: vragen zullen beantwoord worden door organisatie.
V: oproep aan alle aanwezigen, stel dat we creatief nadenken en
zijn er meer vrijwilligers die willen meedoen.
A: inzet vrijwilligers stellen tijd ter beschikking, het zou fijn zijn
als er meer vrijwilligers zijn ja natuurlijk, maar kosten blijven van
toepassing bij organiseren van activisten.
V: ziet u andere oplossingen?
A: voorkeur als bezuiniging enige vorm van opbouw kent. Dus
niet meteen fors.

02.6

Voetbalvereniging
ONDO

Inspreker de heer A. van de Mortel, penningmeester
Ruim 400 leden, vergelijkbaar verhaal als NWC.
- bezuiniging op buitensportverenigingen geldt ook voor
ONDO, bedrag € 2.100
- er zou een stop op bezuinigingen voor verenigingen zijn,
zie coalitieakkoord.
- Zorgen over balans kosten / baten. Met zelfwerkzaamheid
velden / huur velden / bijdrage onderhoud, in een paar
jaar tijd een aantal duizenden euro’s op achteruit.
- OZB gigantisch gestegen.
- Vereniging is gezond door inzet van vele vrijwilligers.
Opties is contributieverlaging maar is al veel meer
gebeurd, gemiddelde leeftijd vrijwilligers wordt steeds
hoger, jongere generatie is moeilijker. Wordt individueler.
- Sponsoring is er ook maar hangt ook af van economisch
tij.
Vragen/Antwoorden (V, A)
V: is er mogelijk al gekeken naar synergie te behalen door bijv.
Samenwerking met andere vereniging?
A: is zeker goed om naar te kijken, is eerder al naar gekeken,
maar wellicht nu de tijd om nog een keer te doen.

02.7

stichting LEV-groep

Inspreker de heer S. Ramakers
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- LEV groep levert maatschappelijk werk. Psychosociaal en
juridische hulpverlening. IS een vangnet om duurdere
hulp te voorkomen.
- Rijk-gemeente financiering is belangrijke oorzaak die vele
gemeenten raakt.
- Laatste jaren al veel meer bezuinigd, bijv. Geen
indexering ontvangen.
- Naast bezuinigen samen een opdracht in transformatie
sociaal domein. LEV en ONIS kunnen deze transformatie
mede vorm geven en kunnen zorgen voor voorkomen
inzet dure maatwerkvoorzieningen. Voorstel: start met
een werkgroep waarin je complexe casussen in de
gemeente Asten tegen het licht houdt en naar
alternatieven vanuit welzijnsperspectief en wat dat kan
opleveren. Bijv. Helmond, stadsleerbedrijf,
participatiehuis, tegenprestatie leveren. Vergt wel vooraf
een investering.
- Financiering sociaal domein zou reëler moeten zijn, doe
hiervoor een appel bij de VNG met de
brancheorganisaties.
Vragen/Antwoorden (V, A)
V: zien jullie kansen om commercieel iets te doen in de markt?
Zoeken naar kansen?
A: is in praktijk moeilijk gebleken om kapitaal te vinden. Wel ooit
vanuit school en via fondsen, bijv. Oranjefonds.
V: jullie werken in meerdere gemeenten. Kun je vanuit die
ervaring iets zeggen van hoe je omgaat met bezuiniging, bijv.
besparen op overhead door samenwerking met andere
organisaties.
A: De overtuiging is er dat samenwerken met anderen, ook nietwelzijnspartijen, oplevert dat dit duurdere zorg voorkomt.

02.8

Bibliotheek HelmondPeel

Inspreker de heer R. Hakvoort
- Ongenoegen dat bibliotheek niet was uitgenodigd ondanks
veel contact met gemeente i.r.t. project
gemeenschapshuis. Toch op korte termijn ook schriftelijk
gereageerd.
- Al eerder moeten bezuinigen, behoorlijke opdracht. Bieb
draait op een minimumbasis, bieb zou dan wel 2-3 dagen
per week gesloten moeten worden. Hoogste kostenpost is
personeel, er zouden dan ook mensen moeten afvloeien.
Er komen dan ook frictiekosten.
- Leden en bezoekersaantallen. Een bieb die maar voor de
helft open is verliest markt, en dat is begin van het einde.
- Bieb wil ontwikkelen, huiskamer van het dorp zijn,
bezuinigen doet die ontwikkeling tekort.
- Veel jeugd en volwassen leden.
- Negatieve algemene reserve bieb Helmond-Peel.
Financieel in zwaar weer ook zonder bezuinigen.
- Gemeenschapshuis: uitdaging om die kans te grijpen en
die taakstelling in synergie te kunnen realiseren. Bieb zou
raad willen vragen om die opdracht te mogen uitvoeren en
daarvoor de tijd te krijgen.
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Vragen/Antwoorden (V, A)
V: hoeveel bezoekers per dag?
A: jaarlijks 40.000 bezoekers.
V: Bieb van de toekomst gaat er anders uitzien. Daarom ook
synergietaakstelling in gemeenschapshuis. Zou die taakstelling
nog hoger kunnen zijn?
A: 1 deur, 1 balie, 1 klantenservice, onderhoud, gastheer/
gastvrouw etc, dat levert synergie op. Voor biebtaken blijft
biebpersoneel nodig.
V: Vaak een bedrag per inwoner voor bieb. Helmond en Deurne
hebben ook flink bezuinigd, betaalt Asten dan in verhouding nu
meer overhead? Hoe verhoudt bedrag per inwoner zich met
andere gemeenten.
A: nu in Asten redelijk bedrag. Deurne niet redelijk. Helmond
betaalt echt veel meer aan overhead. Someren betaalt ook iets
meer dan Asten.
V: Verandering van taken op langere termijn, wat is dan de
kerntaak?
A: Taal, informatie en kennis is kerntaak.
V: Samenwerking?
A: Ja, dat zit in ons DNA. Gemeenschapshuis is uitgelezen kans
om beter samenwerking te kunnen organiseren.

02.9

Klok- en Peelmuseum

Inspreker de heer H. van der Loo
Commitment in het verleden heeft geleid tot huidige organisatie:
- er is een professionaliteitsslag gemaakt, museum kan zich
meten met landelijke musea
- concept Toerismepoort in Peel, breed verband.
- 1/3 exploitatie = gemeente. 7 dagen per week open.
Beperkt aantal personeelsleden 2,5 FTE, veel inzet ong.
15 FTE atlantgroep etc. en vrijwillige leidinggevende en
bestuurders. Rek is er uit. Gaat ten koste van
professionaliteit.
- Ook vanuit provincie wordt minder geld verwacht, zie
collegeakkoord Provincie.
Discussie gaat over ambitie en continuïteit van het museum.
Vragen/Antwoorden (V, A)
V: Uit de enquête komt naar voren akkoord met bezuiniging op
museum. Kunt u daar op reageren?
A: De heer Van der Loo gaat niet over de ambitie, maar runt een
organisatie.
V: Bezuiniging van 10%. Is een bezuiniging mogelijk?
A: Deze vraag nu niet te beantwoorden. Discussie gaat over
ambities en continuïteit.

Schriftelijke reacties
Sociaal Domein

Er is kennis genomen van de reacties van
a. Prodas inz. schoolzwemmen
b. molenaar Van Stekelenburg
c. Beiaardier
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d. Kansplus
e. Astense Gehandicaptenvereniging
f. KBO Asten en Ommel
g. Stichting Marokkaanse gemeenschap
h. Zorgboog
i. Stichting MEE
j. Kon. Klokkenspelvereniging
Hierover zijn geen vragen gesteld.

Pauze tussen ca. 21:05 uur en 21:20 uur
Insprekers Bestuur &
Veiligheid, Ruimtelijk
Domein, Economie &
Financiën
02.10
ONA
Inspreker de heer H. van de Ven
- Er gaat eerst 20.000 euro naar eigen wethouders, en
verenigingen moeten bezuinigen.
- Waarom zijn Een Aarde en Jong Nederland niet
uitgenodigd? ONA heeft nooit subsidie gehad, meer tegendan medewerking, kledinginzameling al vanaf 1997. Dan
moet ook Jong Nederland papier inleveren.
- Men moet consequent zijn.
Vragen/Antwoorden (V, A)
V: €40.000 kledinginzameling zou niet reëel zijn, welk bedrag
wel. Wat is omzet op jaarbasis van ONA?
A: ONA heeft nog nooit € 40.000 verdiend, max 10.000 - 15.000
euro per jaar. Opbrengst ONA is vertrouwelijk.
V: Op de kledingcontainers staat ONA en Een Aarde?
A: Een Aarde heeft zich terug getrokken. ONA gaat ermee door.
V: Welke invloed heeft dit op verzoeken die vereniging bij ONA
doen?
A: Dan gaan de verzoeken van Someren door en die van Asten
niet meer.
02.11

Dorpsoverleg
Heusden

Inspreker de heer R. Wijnen
- Toekomst onzeker, hij wil een bepaalde hoop uitspreken
en bepaalde zaken ter sprake brengen. Hoop zit met name
in het meerjarenplan, toekomstagenda 2030, met name
Vitale kernen, heel belangrijk om vooruit te kijken, deze
doelen zijn voor Heusden heel belangrijk. Hoop dat deze
doelen voor 2030 blijven staan.
- Hoop ook dat je over besparingen gaat spreken en niet
over bezuinigingen. Vb. Vorstermansplein, gemeente
juicht burgerinitiatief toe, maar kost veel geld. Is het
denkbaar dat je met burgerparticipatie zorgt voor inzet
waardoor je kan besparen, bijvoorbeeld voor de molen.
Wat is er in het dorp en wat kun je daarmee realiseren?
- Hoop misschien 1% meer bezuinigingen en daarmee
verenigingen een budget geven om verenigingen te
helpen om synergie te organiseren voor verenigingen.
Probeer dat te faciliteren, bijv. Fondsenwervingbureau die
voor alle verenigingen in Asten kan kijken waar men mee
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geholpen kan worden. Dus sterker maken ipv bezuinigen.
Hoop dat daar over nagedacht wordt.
Vragen/Antwoorden (V, A)
V: Voorbeeld rondom samenwerking maakt nieuwsgierig, noem
er eens een?
A: Bijvoorbeeld lage aanwas nieuwe leden verenigingen in
Heusden en bij kindervakantiewerk opgevangen door
Sportolympics door 5 verenigingen. Heel mooi voorbeeld van hoe
het ook kan. En meer aanwas voor de verenigingen.
V: Toekomstagenda Asten 2030, welke doelen bedoelt u
specifiek?
A: Hoop dat deze Toekomstagenda in het oog wordt gehouden,
geen specifiek plan.
V: Ondersteunen van verenigingen, wat zou gemeente kunnen
doen?
A: Preventief overleg waar je van elkaar sterker kunt worden.
Faciliteren dat je samen slim kunt zijn.

02.12

Kon. Horeca afd.
Asten

Inspreker de heer J. Lindelauf
- Algemeen: moeite met validiteit van de enquête,
gevraagd werd om een top 5 uit 6 te kiezen, dit is
suggestief.
- Horeca: leges verhogen: kleine evenementen hoeven
geen leges meer te betalen, grote evenementen met
400% verhoogd, en daarboven met 50%. Resultaat van
evenementen staat altijd onder druk. Aantal evenementen
zal hierdoor afnemen.
- BTW verhoging, energie, BUMA verhoging en nu dit, wordt
te gek, dit kan horeca niet door blijven rekenen aan de
gasten. Asten wordt hierdoor onaantrekkelijk.
- Toeristenbelasting: dan scoort Asten ‘t hoogst.
- Dit is een neerwaartse spiraal voor horeca. Pluspunt is dat
niet in te vullen vacatures geen probleem meer zijn.
- Vanuit horeca sponsor je vele verenigingen, 50-70.000
euro per jaar.
- Oplossingen? Binnen gemeente overbodige regelgeving
afschaffen en zeker regels waarop niet gehandhaafd kan
worden. Moedig zou zijn om gedeeltelijk terug te komen
op besluit om tussen 8 - 11 miljoen te besteden aan de
Klepel.
- Persoonlijke noot: ongepast dat mantelzorgwaardering
van 100 euro dat die mogelijk verdwijnt. Laten we blij zijn
met de mantelzorger.

02.13

Camping De Peel

Inspreker de heer B. Beijers
- Spec. 48 formulier: Toeristenbelasting van 1,35 naar 1,40
en voor 2,15 voor hotelovernachting. Asten gaat dan uit
de pas lopen in vergelijking met omliggende gemeenten,
negatieve invloed op toeristische sector. 800 banen per
jaar. Negatieve maatschappelijke effecten waarschijnlijk
groter dan extra opbrengst die je binnenhaalt.
- Peel is geen Zuid-Limburg, Zeeland, Veluwe etc.
- Toeristenbelasting is 17,5 % van mijn campingtarief.
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- TIP Asten kan zich hier in vinden, maar je raakt de
Astenaar niet, wel de toerist.
- Voorstel: reken de bezuiniging door aan alle Astenaren. En
besteedt de Toeristenbelasting aan de toerist, niet om de
begroting te vullen.
Vragen/Antwoorden (V, A)
V: wat maakt Asten aantrekkelijk voor de toerist?
A: Peel, museum, onontdekt stukje gebied, nog wel kansen om
beter te verbinden in verschillende stukjes toeristisch aanbod. Er
wordt ook geïnvesteerd, bijv. Fietspad meijelsweg.
V: in hoeverre is Toeristenbelasting bepalend in keuze die toerist
maakt?
A: 6,75 per nacht voor gezin met 3 kinderen kan een rol spelen
in hun keuze, zij zien ook niet meteen iets terug voor die
bijdrage.

19.T6.03

Schriftelijke reacties
Bestuur & Veiligheid,
Ruimtelijk Domein,
Economie &
Financiën

Er is kennis genomen van de reacties van
a. Huys van Heusden
b. Centrummanagement Asten

Sluiting

De voorzitter spreekt de hoop uit dat insprekers met een goed
gevoel dat men het eigen verhaal heeft kunnen vertellen naar
huis gaan. Raads- en commissieleden kunnen met hun achterban
met alle informatie aan de slag.

Hierover zijn geen vragen gesteld.

In navolging van veel insprekers wenst hij de gemeente en alle
betrokkenen heel veel wijsheid.
De heer Leenders sluit de avond af met een dankwoord aan
dagvoorzitter de heer Ijff.
Aanvang 19:30 uur, einde vergadering 22:00 uur
Toezegging

Vraag

* Openstaande vragen worden
schriftelijk beantwoord

02.1 Wat betalen andere binnensportverenigingen, is dat
marktconform?
02.3 Hoeveel NWC-leden maken gebruik van de sportvouchers ?
02.4 De gemeente ontvangt € 1,90 per inwoner voor zwerfafval.
Wat gebeurt er met deze inkomsten ?
02.5 Verenigingen vallen in spec-32 onder de subsidie
Samenlevingsopbouw. Waarom zijn deze verenigingen hierbij
ingedeeld ? En hoe is deze indeling tot stand gekomen ?
02.10 Is het reëel om een opbrengst van € 40.000,= voor
kledinginzameling te verwachten ?

griffier
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
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