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Actielijst Commissie Samenleving (inclusief moties/amendementen en toezeggingen raad) 
t.b.v. de vergadering van de commissie Samenleving op 1 juni 2006  

 
Volgnr. M/A

/T
1
 

Raad/ 

Cie
2
 

Datum Onderwerp/toelichting Pf. 

Houder 

Stand van zaken/afdoening 

 T C 31-03-03 Depot Frans Halsmuseum CvV Op 10-02-2006 heeft de cie. Cultuur de nota 

Verkoop twee schilderijen uit de collectie van 

het FHM besproken. Nadere rapportage volgt 

in mei. 

 T 

 

 

T 

R 

 

 

R 

K2003 

 

 

K2005 

Reinaldapark: in de Cie OWSR zal de (te dure) investering Reinaldapark 

aan de orde komen. De wethouder wil graag extra investeren in het 

project Spaarne-oever. 

Toegezegd wordt dat de renovatie van het Reinaldapark (Haarlem-oost) 

zal worden opgeknapt uit het budget voor het GSB. Gezocht zal ook 

worden naar aanvullende financiering 

MD 

 

 

 

Fase I, financiële milieuverkenning is gestart. 

Afronding van de eerste fase wordt begin 2006 

verwacht. 

Maakt onderdeel uit van de besluitvorming 

over het OPH bij het vaststellen van de 

begroting 2006. 

 T C 19-01-05 Geweld in het gezin, gerelateerd aan geweld tegen allochtone vrouwen: 

blijft als thema gehandhaafd 

HvdM Per 1/1/2006 is het steunpunt “Advies en 

steunpunt huiselijk geweld” ondergebracht bij 

SMD en deze verzorgt coordinatie naar andere 

ketenpartners. Dit steunpunt is voor iedereen 

opengesteld. 

 T C 02-02-05 Notitie sportbeleid: een notitie wordt opgesteld waarin wordt aangegeven 

voor welke onderwerpen er sprake is van een herijking van het 

sportbeleid, wat dit behelst en wat de financiële onderbouwing is van het 

gevoerde en het te voeren sportbeleid. 

MD September 2005 

 T C 02-02-05 RIBW-rapport “Vast in het Vangnet”: een overzicht van overeengekomen 

acties wordt aan de Cie verstrekt 

 22-12-2005: tussenstand verstrekt. Afgedaan 

 M Raad 05-02-05 Uitbreiding inloopfunctie Brijderstichting Spaarne 106: het college 

ontwikkelt een beleid al of niet in overleg met andere overheden en de op 

dit gebied deskundige organisaties om te komen tot een beleidsplan/visie, 

op te stellen in een half jaar. Hierbij dient o.a. in beeld te komen de 

wenselijkheid van de oprichting van klinieken en het opzettn van 

ontwenningstrajecten. Hiervoor wordt een krediet van max. € 15.000,- 

beschikbaar gesteld, gefinancierd uit het Vitaliteitsfonds danwel 

opbrengsten uit de UPC-deal 2004. 

HvdM Ontwerpvisie verslavingszorg is ter visie 

gelegd. Definitieve versie zal medio 2006 aan 

raad worden voorgelegd. 

 M Raad 05-03-05 Uitvoeringsprogramma 2005 OPH: college wordt verzocht nog niet over 

te gaan tot feitelijke beëindiging van de financiële relatie van het project 

Voorkomend Opvoeden. 

MD Voor 2006 is uit de middelen van de Impuls-

regeling opvoed- en gezinsondersteuning 2005-

2007 budget gereserveerd om het project 

                                                           
1
 M= motie, A=amendement, T= toezegging 

2
 Waar komt het vandaan 
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Volgnr. M/A

/T
1
 

Raad/ 

Cie
2
 

Datum Onderwerp/toelichting Pf. 

Houder 

Stand van zaken/afdoening 

Komen met een structureel dekkingsvoorstel bij definitieve 

besluitvorming bij Kadernota om continuering van het project mogelijk te 

maken. 

Voorkomend Opvoeden te 

continueren.(=uitgevoerd) Per 1-1-2007 zullen 

de instellingen op basis van hun regulier budget 

uitvoering geven aan de inhoud d.w.z. 

instandhouding van een mobiel team in 

Haarlem-N en Haarlem-O. SMD en JGZ 

overleggen hierover op dit moment. 

 T R 05-03-05 Herziening subsidierelaties en subsidiesystematiek Cultuur CvV  In 2005 is een tweetal kaderstellende nota’s 

over beleidsgestuurde contractfinanciering 

gepresenteerd aan de betrokken 

raadscommissies en heeft een raadsdebat over 

dit onderwerp plaatsgevonden. In het laatste 

kwartaal 2005 is gestart met oriënterende 

gesprekken met een aantal betrokken 

kunstinstellingen. In het geval van de 

podiuminstellingen moet dit ook daadwerkelijk 

tot een proefcontract voor 2006 leiden. 

 T C 30-03-05 Evaluatie experiment ouderenadviseur: in de afrekening en evaluatie van 

het project ouderenadviseur wordt meegenomen het mogelijk verliezen 

van de verblijfstitel en huis wanneer Turkse en Marokkaanse ouderen niet 

meer in Nederland hun hoofdverblijf hebben. St. Haarlem Werkt zal 

worden verzocht dit mee te nemen aan hun adviezen aan allochtone 

cliënten 

HvdM Voorleggen aan cie. in juli 2006 

 M 

 

 

 

 

 

T 

 

Raad 

 

 

 

 

 

C 

05-06-05 

 

 

 

 

 

23-11-05 

 

 

Paswerk: onderzoeken wanneer het vroegst mogelijke en wenselijke 

moment is om tot beëindiging van bestuurslidmaatschappen bij Paswerk 

van raadsleden te komen; 

Onderzoeken welke maatregelen/besluiten daarvoor nodig zijn; 

Op basis van 1 en 2 de Raad inlichten over mogelijke voorstellen om het 

onder 1 gestelde doel te bereiken. 

De bestuurssamenstelling zal worden geagendeerd eind eerste kwartaal 

2006. Dan moet de samenwerking met de AM-groep tot stand zijn 

gekomen. 

HvdM Het onderzoek, dat in nauwe samenwerking 

met Paswerk moet worden uitgevoerd, is nog 

niet gestart. 

 

 

 

 

 

Op korte termijn. 

 T C 22-06-05 Onderwijs Servicekantoor: de Raad wordt eind 2005 geïnformeerd over 

de evaluatie. 

MD 22-12-2005: in  tweede kwartaal 06 wordt een 

evaluatierapport voorgelegd. Vóór de 

zomervakantie komt vervolg raadsvoorstel. 

 T C 22-06-05 Sterrencollege/L.de Key, westlocatie: bij de definitiefase zal een overzicht 

worden meegenomen van de opbrengst van de oude locaties, welk deel 

van deze meeropbrengst wordt ingezet voor de bouw en welk deel t.b.v. 

eerdere afspraken (n.a.v. vragen over de beginseltoets). Tevens zal dan 

MD Februari 2006 is cie. OWSR geïnformeerd  
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Volgnr. M/A

/T
1
 

Raad/ 

Cie
2
 

Datum Onderwerp/toelichting Pf. 

Houder 

Stand van zaken/afdoening 

een doorrekening van de totale bouwkosten worden verstrekt. 

 T C 27-06-05 Structurele exploitatiekosten cultuurpodia: duidelijkheid zal worden 

verschaft over de structurele financiële gevolgen van de exploitatiekosten 

van de cultuurpodia voor de gemeente. 

CvV Nota wordt toegezonden aan de raad in april 

 T C 27-06-05 Huurcontracten cultuurpodia: z.s.m., in ieder geval voor de behandeling 

van de begroting 2006 zal duidelijkheid worden verschaft over het 

standaard huurcontract dat met de cultuurpodia zal worden afgesloten 

CvV 10-02-2006: voor het aflopen van de huidige 

contracten zullen nieuwe contracten worden 

opgesteld. 

  R 27-06-05 Uitname uit reserve TMK t.b.v. onderzoek en exploitatie cultuurpodia: 

inspanningsverplichting om de uitname uit het fonds t.b.v. onderzoek en 

exploitatie op termijn uit de begroting cultuur weer aan te vullen met 

hetzelfde bedrag. 

B&W dragen er zorg voor dat bij een andere opzet van de commissie 

TMK de huidige gelden, t.w. de jaarlijkse subsidie TMK en de niet 

bestemde reserve TMK bestemd blijven voor beeldende kunst 

CvV Vooralsnog ziet het college, gezien de 

financiële positie van de gemeente, geen ruimte 

de reserves TMK aan te vullen. Het college 

stelt voor ieder jaar bij het opstellen van de 

Kadernota te bezien of hier financiële ruimte 

voor is. 

 T C 13-07-05 Effecten beleid voor dak- en thuislozen: een nadere analyse vanaf 2004 

zal worden gemaakt van de bijzondere klantengroepen, zoals dak- en 

thuislozen, in Haarlem ten opzichte van andere steden. 

HvdM  

 M Raad K2005 Raad op de hoogte houden d.m.v. tussentijdse rapportages van 

vorderingen herschikking afdelingen VMBO onderwijs alsmede 

totstandkoming van fusie Linnaeus College en het Damiate College. 

Rapportages worden aangeboden aan Cie OWSR. 

MD Raad heeft in januari 2006 ingestemd met 2 

fusies om realisering van nieuwbouw VMBO 

en uitvoering R.A. mogelijk te maken, is 

afgedaan. 

 A R   K2005 Economie, cultuur en toerisme: toevoegen onder domein 6.3 “en de 

versterking van Haarlem als historische en hedendaagse cultuurstad” 

(domein 4.7) 

JP Een stuurgroep buigt zich over de relatie 

economie en cultuur uitgewerkt in een nota. 

Cultuur wordt sterk inzet bij de 

voorbereidingen van de 2
e
 periode van het ISV 

2005-2009. 

 T Raad 04-07-05 Stadsbank:  overeenkomstig de motie zal bezien worden of overleg over 

de wijze van voorkomen van ontruiming geopend kan worden met de 

Stadsbank en woningbouwverenigingen. In de Cie OWSR wordt hierop 

teruggekomen. 

PB De commissie is voor de zomervakantie 2005 

geïnformeerd over de vorderingen. Afspraken 

met corporaties en nutsvoorzieningen zijn waar 

mogelijk gemaakt. AFGEHANDELD 

 T C 07-09-05 Accountantsverklaring en managementrapportage Spaarnwoude: aan de 

commissie zal de accountantsverklaring incl. de verklaring omtrent de 

rechtmatigheid van de managementrapportage behorende bij de 

jaarrekening worden toegezonden 

MD  

 T C 16-09-05 Philharmonie: de commissie wordt op de hoogte gehouden van de 

resultaten van het inregelen van het luchtbehandelingssysteem en het 

verbeteren van de akoestiek  

CvV 20-01-2006: hard wordt gewerkt aan 

verbetering. 

 T C 28-09-05 Uitvoering bijzondere bijstand (maxima voor minima): nadere 

(cijfermatige) informatie over de uitvoering van de bijzondere bijstand, 

HvdM Bij rekening 2005 
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Houder 

Stand van zaken/afdoening 

incl. de effecten van het gevoerde beleid zal worden toegezonden aan de 

commissie. Deze informatie zal apart worden gezonden, niet geïntegreerd 

in een andere rapportage 

 T C 12-10-05 Bestemmingsreserve WWB (uitvoering bijzondere regelingen): de 

mutaties in reserves zullen zichtbaar gemaakt worden door aan te geven 

wat de stand was voor en na de aanpassing (Berap II, pag. 27) 

HvdM  

 T C 12-10-05 Normaliseren bijdragen aan niet-wettelijke taken onderwijs: de cie zal 

worden geïnformeerd over de uitkomsten van de discussie en de nadere 

uitwerking inzake het leerlingenvervoer. 

MD 22-12-2005: maart 2006 

In het College van B & W van 18 april 2006 

wordt een besluit genomen over de aanpassing 

van het leerlingenvervoer.  De commissie 

ontvangt in mei 2006 van het college de 

uitwerking hiervan 

 T R 11-

11-05 

B2005 Evenementennota: komen met inzichtelijke beoordelingscriteria voor 

evenementen. Nota voorleggen aan Raad. 

BM Nota vastgesteld; in komende maanden 

uitwerking beoordelingscriteria. HOORT BIJ 

CIE BESTUUR. NOTA IS VOORGELEGD 

AAN DE RAAD 

 T R 11-

11-05 

 

B2004 Volksuniversiteit: akkoord om te overleggen in de geest van de motie 

(besluiten conform in MJN opgenomen subsidie; overleg voeren over 

samenwerking VU, Kreater en Muziekschool, oplossing huisvesting VU 

en structurele bezuiniging budget VU), waarbij de besloten taakstellingen 

uitgangspunt vormen 

MD De cie. OWSR is geïnformeerd over uitspraak 

rechtbank. Met VU en andere instellingen vindt 

overleg plaats. Bij kadernota 2006 wordt 

uitspraak rechtbank betrokken. 

 T Raad K2004 Format voor diverse regelingen: een format zal worden ontwikkeld voor 

de diverse regelingen en bijdragen waarin inkomensafhankelijke 

bijdragen administratief  eenvoudig te verwerken zijn. Hierbij zal 

rekening worden gehouden met de mogelijkheden die er zijn voor 

bijdragen die gevraagd worden van inwoners en bijdragen voor wettelijke 

regels en voorschriften die hierin niet voorzien. 

HvdM Aan vereenvoudiging van formulieren wordt 

gewerkt, met inachtneming van hetgeen 

wettelijk moet worden gevraagd aan cliënten. 

Wordt in de loop van het jaar 2006 betrokken 

bij de ontwikkelingen rondom het digitaal 

loket. 

 M Raad K2004 Vishal: in promotieplan opnemen de resultaten van onderzoek naar 

mogelijkheden en consequenties van verplaatsen baliefunctie VVV en 

toegang van Grote Kerk naar Vishal. 

Een onderzoek zal worden gedaan naar mogelijke locaties voor de 

herhuisvesting van de VVV. Bij dit onderzoek zullen ook verschillende 

locaties op de Grote Markt worden meegenomen. 

CvV Het onderzoek, waarin alle mogelijk opties, 

ook die op en rond de Grote Markt worden 

onderzicht, is gaande. De rapportage is nog niet 

afgerond. E.e.a. is nadrukkelijk afhankelijk van 

de financiële mogelijkheden van de VVV. In 

september zal een voorstel richting college 

gaan. De regionale VVV en de afd. Vastgoed 

en Beleid (trekker) zijn hierbij betrokken. 

 M Raad 11-11-05 Basiszorgplan: verzoek om: 

- voortzetting van de voorziening van het Basiszorgplan ook in het 

nieuwe zorgstelsel binnen de kaders van de wet mogelijk te maken, 

- om te onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan om het 

HvdM Het heet nu Coll. Ziektekosten verz. 
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Volgnr. M/A

/T
1
 

Raad/ 

Cie
2
 

Datum Onderwerp/toelichting Pf. 

Houder 

Stand van zaken/afdoening 

Basiszorgplan ook aan te bieden voor groepen die net boven het 

bijstandsniveau zitten, maar ook in problemen dreigen te komen, 

zoals ouderen die al jaren van enkel AOW moeten leven en beroep 

doen op de bijzondere bijstand en Wajongers, 

- om met gemeenten in de directe regio tot samenwerking te komen om 

zodoende de hieruit voortvloeiende schaalvoordelen ten goede te 

laten komen van de verzekerden. 

 M Raad 11-11-05 ATCB-offerte/toekomst VVV-subsidie: mededelen van het “prijskaartje” 

van offerteaanvraag van buitenlandpromotie; onderzoeken van 

mogelijkheden van afbouwen van het VVVZK-subsidie tot minimale 

loketfunctie; inzichtelijk maken van de bestuurlijke en juridische 

problemen van dit proces en raad op 21 december a.s. 

JP  

 T C 18-11-05 

 

 

10-02-06 

Voornemen verkoop 2 schilderijen van het Frans Halsmuseum:  de 

randvoorwaarden voor verkoop en het hieraan vorm geven worden 

bezien.  

De gevolgen van verkoop in relatie tot de registratie van het FHM zullen 

in kaart worden gebracht. 

CvV Op 10-02-2006 heeft de cie. Cultuur de nota 

Verkoop twee schilderijen uit de collectie van 

het FHM besproken. Op 22-02-06 is de raad 

geïnformeerd over de reacties van de 

staatssecretaris, het Rijksmuseum en de 

Nederlandse Museumvereniging. Nadere 

rapportage volgt in mei. 

 T C 23-11-05 Spijbelen van VMBO-leerlingen: de commissie zal worden geïnformeerd 

over de stand van zaken rond het grootschalig spijbelen 

MD  juni 2006 

 A R 30-11-05 Cultuurnota: 

CSF: alvorens de eerste aanvragen om een bijdrage uit het Cultuurstimu-

leringsfonds nieuwe stijl worden behandeld zal een aparte nota over de 

werkwijze van het CSF aan de Raad worden aangeboden waarin o.a. 

expliciet wordt aangegeven welke verschillende soorten subsidies vanuit 

het fonds zullen worden verstrekt en welke beoogde financiële 

inspanningen de gemeente heeft bij de verschillende categorieën van 

subsidies. 

Amateurkunst: voordat de eerste aanvragen om een bijdrage uit het CSF 

nieuwe stijl zullen worden behandeld zal een aparte nota over de amateur-

kunst aan de Raad worden aangeboden waarin: 

- de specifieke positie van de amateurkunst in Haarlem naast de 

professionele kunst wordt belicht, 

- specifieke doelstellingen worden geformuleerd op basis waarvan 

eventuele verzoeken om ondersteuning worden beoordeeld, 

- aandacht wordt besteed aan ondersteuning bij het vinden van ruimten 

om te oefenen en op te treden. 

“Verzamelamendement: de voorstellen/subsidies worden gewijzigd 

CvV De wijzigingen zijn verwerkt in Cultuurnota. 

Een nota over het CSF nieuwe stijl en het 

amateurkunstbeleid is in voorbereiding. 
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Datum Onderwerp/toelichting Pf. 

Houder 

Stand van zaken/afdoening 

overeenkomstig amendement 9 

Stadsdichter: bij toekomstige stadsdichters zullen herbenoemingen 

worden uitgesloten.  In 2006 zullen voorstellen aan de Raad worden 

voorgelegd die duiden op welke wijze de stad kan worden betrokken bij 

de keuze van de volgende stadsdichter, zonder dat dit in de 

gepresenteerde keuzemogelijkheden alleen een verkiezing inhoudt. 

 T C 07-12-05 Herziening overeenkomst doordecentralisatie onderwijshuisvesting: na 

afronding van het participatie-en inspraaktraject zal de Cie en de Raad 

geïnformeerd worden over het nieuwe beleid. Hierbij wordt tevens 

betrokken de uitwerking van het strategisch huisvestingsplan 

MD Juli 06 

 T C 07-12-05 Vraagstuk rond scholen en kinderopvang (m.n. naschoolse opvang): de 

commissie zal worden geïnformeerd. 

MD Gemeenten zijn in afwachting van 

rijksregelingen op dit punt (motie “Van 

Aartsen”) 

 T C 07-12-05 Advies- en meldpunt huiselijk geweld: de commissie wordt geïnformeerd 

over de uitkomst van de keuze bij wie het advies- en meldpunt terecht 

komt. 

HvdM Door B&W is op 10/1/2006 besloten om dit 

steunpunt bij SMD onder te brengen. Dit 

steunpunt werkt regionaal.  

 T C 07-12-05 Speeltuinvereniging “Dartele jeugd”: de commissie zal nader 

geïnformeerd worden over de situatie 

MD mei 2006 

 T R 21-12-05 Krediet verbouw en restauratie Stadsschouwburg: de Raad wordt 

regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de 

verbouw en restauratie van de Schouwburg m.n. op het gebied van de 

risico’s. Deze periodieke voortgangsrapportages zullen gebeuren via de 

Bestuursrapportages 

CvV  

 T C 11-01-06 Sterke schakels, Haarlemse regie in Wonen, Welzijn en Zorg: de 

commissie wordt nader geïnformeerd over de aankomende conferenties 

(Sterke Schakel en conferentie van het Regionaal Initiatief). De 

commissie wordt nader geïnformeerd over taken, verantwoordelijkheid en 

rollen van de verschillende sectoren van de gemeente en de actoren in het 

veld. 

HvdM Conferenties zijn gehouden. Het streven is om 

een vervolgconferentie rond de zomer te 

organiseren waarin partners geïnformeerd 

worden.  

 M R 21-12-05 Ontwerpbegroting 2006 Paswerk: 

Oproep actief en intensief te zoeken naar mogelijke win-win situaties in 

de relaties tussen de gemeente Haarlem en Paswerke en zo er als gevolg 

hiervan de mogelijkheden worden geïdentificeerd deze te benutten en 

daarvan aan de Raad kennis te geven. 

HvdM Zie brief van wethouder Divendal inzake 

groenbestekken. Afgedaan. 

 T C 11-01-06  Aan vraagsteller is reeds teruggekoppeld dat (nieuwe) coffeeshops niet in 

de nabijheid van scholen kunnen worden gevestigd 

HvdM  Is afgedaan 

01/06 T C 11-01-06 

 

01-02-06 

Integraal jeugdbeleid: in de nota wordt een passage opgenomen over het 

werkhotel en zwerfjongeren. 

Medio 2006 worden de uitkomsten van het onderzoek naar de 

MD  Opmerkingen vanuit de raadscommissie zijn 

verwerkt in de definitieve nota die begin maart 

2006 is uitgebracht; is afgedaan  
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Volgnr. M/A

/T
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Raad/ 

Cie
2
 

Datum Onderwerp/toelichting Pf. 

Houder 

Stand van zaken/afdoening 

mogelijkheden van een werkhotel aan de commissie teruggekoppeld.  

02-06 T C 20-01-06 Voorhelmstraat/Greinerschool: een voorstel over onderhandse verkoop, 

waarin de randvoorwaarden zijn opgenomen wordt opgesteld (zie ook cie 

Ontwikkeling) 

CvV Rapportage in mei. 

03-06 T C 01-02-06 Haarlem Werkt/Loketontwikkeling: na opstelling, wordt het jaarverslag 

toegezonden aan de Cie. In informatiegidsen zal aandacht besteed worden 

aan wetgeving voor met name pendelende allochtonen (zie ook 30-03-05) 

HvdM Zie toezegging 30-03-05. 

04/06 T C 01-02-06 Stageplekken: meer aandacht zal worden besteed aan het aspect 

toegankelijkheid binnen het stagebeleid bij de gemeente. 

MD  

05/06 A Raad 15-02-06 Frictiekosten Muziekcentrum Zd-Kennemerland a.g.v. bezuinigingen:  

voor de overige frictiekosten voor het MZK wordt een bedrag beschikbaar 

gesteld ter hoogte van € 250.000,-, te vergoeden op basis van in te dienen 

declaraties en deze te voorzien van een accountantsoordeel.  

CvV Amendement is uitgevoerd. Conform afspraak 

zal een eventuele verdere bijdrage aan de raad 

worden voorgelegd op basis van het sociale 

plan. 

06/06 T C 11-05-06 Schouwburg: nagegaan zal worden hoe de schade aan de achterpui is 

veroorzaakt. 

CvV  

07/06 T C 11-05-06 Aanpassing regeling leerlingenvervoer: de suggesties die zijn ingebracht 

door de ouders en MR en de uitkomsten van de informatiebijeenkomst 

zullen worden meegenomen in de uiteindelijke afweging en de definitieve 

beslissing. Dit stuk wordt voorgelegd aan de commissie. 

MD  

08/06 T C 11-05-06 Motie in Oss inzake humane aspecten van de oude 

Vreemdelingenwet/motie Deventer “verzoek aan kabinet m.b.t. 

schoolgaande kinderen van asielzoekers: nagegaan zal worden of er 

kinderen worden uitgezet 

MD  

09/06 T C 11-05-06 Brief Paswerk “Werk voor Paswerk”ingegaan zal worden op de vraag van 

Paswerk en op het optimaliseren van de relatie met Paswerk 

HvdD Zie brief van wethouder Divendal inzake 

groenbestekken. Afgedaan. 

10/06 T C 11-05-06 Brief Openbaar Primair Onderwijs inzake jaarcijfers OPOH 2005: in het 

najaar zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd met het 

bestuur van OPOH. 

MD  

11/06 T C 11-05-06 Nota Volwasseneducatie Zd-Kennemerland 2006: inzicht zal worden 

gegeven in de specifieke resultaten (verzoek heer Hagen VVD) 

MD  

12/06 T C 11-05-06 Raadsvragen inzake beëindigingen van bijstandsuitkeringen: de persoon 

in kwestie zal worden geholpen en de commissie wordt hierover 

geïnformeerd (verzoek mw. De Jong GL) 

HvdM  
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