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Verslag van Participatieraad Haarlemmermeer 
Vergaderdatum 22 maart 2021 

Aanwezig Jose van Beurden, Ellie van Dijck, Ineke van der Geest, Ernst Groot, George Hille (voorzitter), 

Gert van Nieuwkoop, Ton van Poeteren, Henri Popelier, Inge Rebergen-Smit, Dick Schaap, 

Erik Wels, Erik de Winter, Bram Roelofsen, Mieke Kramer, Assia Naim, Ann Baarsen-

Thiebosch, Anne Emde, Astrid Jelierse, Nathalie Hink, Nancy Cornelisse 
Afwezig Hans van den Boogert 

Verslaglegging Ineke van Dijk (secretaris) 
  

   Onderwerp Actie 

1 Opening 
Een zich afgemeld en een lid zal iets later aansluiten. 
 

 

2. 
.  
 
 

Verslag vergadering 15 februari 2021 
Tekstueel: - 
Naar aanleiding van: Pagina 2 vierde alinea van 150 naar 1950 
Actielijst: 1, 3, 6, 7, 11, 13, 14 en 19 kunnen van de lijst af. 
 

 
 

3.  
 
 

a. Werkgroep Jeugd  
(Erik Wels (trekker), Jose van Beurden, Erik de Winter, Astrid 
Jelierse, Assia Naím, Nathalie Hink, Mieke Kramer)  
 
In de raadsessie van 11 maart is door verschillende fracties het 
Haarlemmermeers model ter discussie gesteld. In juni zal deze 
discussie uitgebreid gevoerd worden in de gemeenteraad.  
De secretaris zal in week 15 een afspraak voor de werkgroep 
maken met de verantwoordelijke beleidsadviseurs. Voor de 
volgende vergadering (19 april) zal de werkgroep een 
gespreksnotitie inbrengen voor dit gesprek. Naast het 
Haarlemmermeers model zullen ook andere onderwerpen worden 
opgenomen op de agenda. zoals vervolgonderwerpen uit eerdere 
gesprekken en de volgende vragen:  

1. Welke activiteiten heeft de gemeente voor de Jeugd georganiseerd 
tijdens Coronatijd. Zijn er cijfers en resultaten bekend? 

2. De voorzitter heeft een artikel uit het Parool doorgestuurd over een 
coronahulplijn voor jongeren. De werkgroep zal afstemmen met de 
verantwoordelijk beleidsadviseur of men dit fenomeen kent en of 
men intern wil nagaan of dit ook in Haarlemmermeer kan worden 
ingezet. 

 
b. Werkgroep Wonen met Zorg  

(Jose van Beurden (trekker), Ton van Poeteren, Gert van 
Nieuwkoop, Ernst Groot, Ellie van Dijck, Astrid Jelierse) 

De werkgroep Wonen met Zorg is gesplitst in de werkgroep Wonen en 
de werkgroep Wonen met Zorg. De bezetting is voor beide 
werkgroepen hetzelfde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Secretaris 
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Op 16 maart is een gesprek geweest tussen de werkgroep en de 
beleidsadviseurs Wonen met Zorg. Er is een projectleider aangesteld 
(Edwin van der Werf) die zorg zal dragen voor de uitwerking van het 
onderzoek van Companen. Op 1 april zal het plan van aanpak hiervoor 
worden afgerond, dan start de uitvoeringsfase.  
Het verslag van het gesprek zal op intranet geplaatst worden als dit 
gereed is 
 
De secretaris zal op korte termijn een afspraak inplannen met het 
management Wonen van de gemeente 
 
c. Werkgroep Armoede en Arbeidsparticipatie (inclusief beschut 

werk)  (Henri (trekker), Gert van Nieuwkoop, Hans van den 
Boogert,, Ernst Groot, Dick Schaap, Anne Emde, Erik Wels, Nancy 
Cornelisse. 

De werkgroep heeft een notitie gemaakt ter voorbereiding op 
gesprekken met de gemeente en de voedselbank. 
Een lid merkt op dat de werkgroep er in de notitie wel strak in gaat en 
geeft in overweging om de toon iets vriendelijker te maken.  
De voorzitter stelt voor om contact te zoeken met de voedselbank en te 
bespreken of zij een anonieme steekproef willen doen onder een 20 tal 
klanten die al meer dan twee jaar ingeschreven staan. De 
achterliggende vraag is waarom mensen zo lang klant zijn en wat er 
moet gebeuren zodat mensen niet meer afhankelijk van de voedselbank 
zijn. 
Het doel is om als neutraal kritische buitenstaander naar situatie te 
kijken en wellicht een aantal patronen te ontdekken. Wellicht is er een 
koker ontstaan rond deze mensen en krijgen ze te weinig begeleiding 
om uit de situatie te raken.  
Een vervolgstap zou kunnen zijn om de resultaten voor te leggen aan 
de verschillende instanties waaronder gemeente en plangroep en hen 
te vragen of zij een oplossing zien. 
 
d. Werkgroep Veilig thuis 

(Ellie van Dijck(trekker), Bram Roelofsen, Erik de winter, Gert van 
Nieuwkoop, Nathalie Hink en Nancy Cornelisse) 
Op 22 februari is via teams het actieprogramma Verbinden en 
Versterken toegelicht. Een brede visie voor alle vormen van geweld 
en afhankelijkheidsrelaties, dus bij alle leeftijdscategorieën en 
zowel lichamelijk als geestelijk geweld.  
Conclusie van de werkgroep is dat er niet meer in zit dan nu al 
gedaan wordt. Het betreft een capaciteitsprobleem, en daarnaast 
wil men eerst werken aan een stevige sociale basis zodat de 
overige doelstellingen daarna makkelijker gerealiseerd kunnen 
worden. Het verslag van dit gesprek is terug te vinden op intranet. 
Een punt dat opvalt is dat het vaak onduidelijk is wie de regie heeft. 
Dit komt omdat er geen regisseur boven de organisaties hangt. 
Klanten zijn vaak zoekende en proberen meerdere instanties te 
bereiken terwijl ze maar door 1 instantie geholpen kunnen worden. 
Belangrijk is dat instanties van elkaar weten wie waar mee bezig is. 
Dit lijkt in de praktijk lastig. Besloten wordt dat er geen ongevraagd 
advies wordt uitgebracht en dat we de ontwikkelingen op afstand 
blijven volgen. 

 
e. Werkgroep inclusie  

(Ellie van Dijck (trekker), Ineke van der Geest, Inge Rebergen-Smit, 
Henri Popelier Ann Thiebosch). 

Het advies op het concept speelruimteplan is verstuurd. We zijn in 
afwachting van de reactie van het college.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkgroep 
armoede 
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We hebben gevraagd of we mee kunnen denken met het 
uitvoeringsplan. Dit blijkt een technisch plan waar de PR zich niet mee 
bezig hoeft te houden, daarom is afgesproken dat de PR benaderd 
wordt om mee te denken over de inrichting van de buitenspeelplaatsen. 
Er komt een raadsessie waarvoor de PR ook uitgenodigd zal worden. 
Afhankelijk van de uitkomst van deze sessie kijkt de werkgroep of en zo 
ja welke vervolgstappen er gezet gaan worden. De voorzitter van de 
werkgroep is als bestuurslid van Jeugdland Nieuw-Vennep ook erg 
geïnteresseerd in het speelplan en zal in die hoedanigheid deelnemen 
aan een digitale bijeenkomst op 30 maart over spelen en zorg. 
 
f. Werkgroep eenzaamheid/ouderenzorg 
(Ton van Poeteren (trekker), Henri Popelier, Ineke van der Geest, Inge 
Rebergen-Smit, Ann Thiebosch) 
Het verslag van de bijeenkomst van de regiegroep eenzaamheid van 
11 januari 2021, inclusief de stukken, is terug te vinden op ons intranet.  
De voorzitter van de werkgroep geeft aan dat men zeer te spreken is 
over wat er het afgelopen jaar gerealiseerd is.  
 
g. Werkgroep inburgering 

(Jose van Beurden (trekker), Bram Roelofsen, Henri Popelier, Hans 
van den Boogert, Ellie van Diick, Assia Naim). 
Adviesaanvraag en concept nota bijgevoegd 
Voorstel voor tijdspad: 
Uiterlijk woensdag 24 maart reacties van leden aan vz van de 
werkgroep. 
Uiterlijk dinsdag 6 april april concept naar de leden 
Uiterlijk 9 april reacties op concept aan voorzitter 
Maandag 12 april definitief advies verzenden. 
 

Zowel de gemeente, als de werkgroep heeft de concept nota ook uitgezet 
bij Vluchtelingenwerk. Omdat de werkgroep het webinar van de Koepel van 
adviesraden op 7 april over inburgering wil meenemen in het advies wordt 
de planning aangepast. 8 april zal het concept advies aan de leden worden 
verstuurd met de vraag om uiterlijk 12 april te reageren richting trekker van 
de werkgroep met een kopie aam Ellie van Dijck) zodat het advies op 14 
april aan de gemeente kan worden verstuurd. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
secretaris 
 
 
 

4. Participatietrajecten 
4.1. Bespreekpunten 
a. Werk en Inkomen 
Besloten wordt: 

1. Eind dit jaar/begin volgend jaar vragen we de beleidsadviseurs om een nieuwe 
presentatie met de actuele situatie van de ontwikkelingen gedurende 2021, en 
zullen we vragen hoe de ontwikkelingen binnen de D groep zijn (mensen met 
grote afstand tot de arbeidsmarkt de zogenaamde “betonnen groep”.) 

2. We blijven dit onderwerp volgen 
3. Er zal een werkgroep Werk en Inkomen worden samengesteld. De voorzitter zal 

hiervoor leden benaderen. 
 

b. Regiorijder// Doelgroepenvervoer 
Op de mail inventarisatie digitale vervoersinformatie zijn geen aanvullingen. 
De afgelopen periode zijn de klachten aanzienlijk verminderd en is de stiptheid 
toegenomen. Weliswaar is er een behoorlijke afname in ritten te zien, toch heeft men 
het ondanks het grote ziekteverzuim onder chauffeurs en het steeds moeten schakelen 
vanwege andere schooltijden en regels in verband met corona goed gedaan. 
De regionale contactmanager is tevreden. 
Op dit moment worden er geen wijzigingen aangebracht in bijvoorbeeld het aanpassen 
van criteria voor de aanvraag van een regiorijderspas. Wijzigingen kunnen naar 
aanleiding van een evaluatie in het nieuwe aanbestedingstraject worden meegenomen. 

 
 
 
 
 
 
 
secretaris 
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Op 12 april vindt de volgende klankborgroepvergadering plaats. Er is een opvolgster 
gevonden voor het vertrekkende lid van de PR voor de klankbordgroep. 
Twee leden hebben zich, naast de twee klankbordgroepleden uit de PR, aangemeld 
voor een eventueel te vormen werkgroep. 

 
c. Handreiking proces regionaal beleid en advisering door de Participatieraad 
Haarlemmermeer 
Om de zoveel tijd hebben we er last van dat er regionaal beleid wordt ontwikkeld waar 
wij niet in de gelegenheid worden gesteld om officieel te adviseren. Dat is lastig. 
Ook blijkt steeds dat medewerkers niet weten hoe met advisering door de 
Participatieraad daarover om te gaan. De voorzitter heeft daarom een concept 
handreiking gemaakt. 
De handreiking wordt vastgesteld en zal door de voorzitter aan directie en wethouders 
worden verstuurd. In april zal een directieoverleg worden ingepland en in mei en juni zal 
een overleg met wethouders Sociaal Domein worden gepland. De notitie over 
advisering op regionaal beleid is dan 1 van de agendapunten. 
 
d. Verhogen betrokkenheid inwoners bij het werk van de PR 
Een notitie over het verhogen van de betrokkenheid van burgers bij het werk van de PR 
is ter bespreking bijgevoegd. 
Opmerkingen:  
* Adviseren van het college van B&W is onze belangrijkste taak. Zet dit op 1. 
* Er wordt een punt toegevoegd waarin de mogelijkheid voor het inspreken tijdens een 
vergadering van de PR wordt opgenomen 
* Om korte lijnen met dorps- en wijkraden te leggen wordt besloten dat de secretaris 
een mail stuurt met de vraag wie de contactpersoon binnen dorps- en wijkraden voor 
het Sociaal Domein is. 
 
4.2. Stand van zaken 
a. Adviesaanvraag speelruimteplan (werkgroep inclusie) 
Het advies is bijgevoegd. We zijn in afwachting van de reactie van het college. 
 
b.  Gevraagd advies gezondheidsbeleid  
(Erik de Winter (trekker), Bram en Ineke) 
De definitieve versie van de regionale nota is terug te vinden op de website van de PR. 
Deze is inmiddels besproken met de wethouders in de regio en zal nu aangeboden 
gaan worden aan de individuele gemeenten. De PR zal niet gevraagd worden om 
advies, maar wel straks op de lokale uitwerking van de regionale nota. Hiertoe zal in 
eerste instantie gewerkt worden aan een lokaal preventieakkoord. De landelijke nota, 
waar de regionale nota een uitwerking van is, kunnen jullie ook terug vinden op ons 
intranet. 
 
De gemeente Haarlemmermeer werkt aan het formeren van een lokaal 
preventieakkoord. Al voor de coronacrisis begon stonden de cijfers van onze 
volksgezondheid op rood. Cijfers als overgewicht, psychische en mentale klachten, 
chronische aandoeningen en multimorbiditeit nemen al jaren toe. Wetenschappelijk 
onderzoek laat zien dat leefstijl en leefomgeving belangrijke factoren zijn om gezond 
ouder te worden. Hoe kunnen we deze kennis benutten en zorgen dat we gezond ouder 
worden en onze tijd in ziekte zo kort mogelijk houden? Dat is de vraag waar het bij 
preventie om gaat.  

Het lokale preventieakkoord van de gemeente Haarlemmermeer hanteert een breder 
begrip van gezondheid dan alleen sporten en gezonde voeding. Uitgaande van het 
Haarlemmermeers model, Meer voor Elkaar, het lokale sportakkoord, positieve 
gezondheid en lessen uit de Blue Zones kijken we in het preventieakkoord naar de 
volgende thema’s: 

• Ongezonde gewoontes (roken & alcohol) 

• Gezonde voeding (overgewicht) 
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• Blijven bewegen (overgewicht) 

• Sociale connecties en zingeving (eenzaamheid) 

• Gezonde financiën (armoede) 

• Gezonde leefomgeving (overgewicht) 

• Stress & ontspanning (mentale gezondheid)  

De Participatieraad wordt met een aantal andere organisaties uitgenodigd voor een 
gesprek waarin zal worden besproken hoe kan worden meegedacht bij het formeren 
van het lokale preventieakkoord. In de vergadering van 19 april zal hierover een 
(mondelinge) terugkoppeling worden gegeven. 

c. Gevraagd advies TONK 
De voorzitter geeft de werkgroep en andere leden die inbreng hebben geleverd op het 
advies een compliment over het tot stand komen van het advies binnen een week, dit 
heeft aan de kwaliteit niets afgedaan. 
Op een aantal punten is de PR niet tevreden over de antwoorden op het advies. De 
voorzitter zal hierover een mail sturen aan de wethouder Werk en Inkomen. De mail en 
de antwoorden worden geagendeerd voor de vergadering van 19 april. 
Vragen die de voorzitter zal stellen zijn onder andere hoeveel mensen men in 
Haarlemmermeer verwacht die gebruik gaan maken van de regeling en wat is het 
budget voor Haarlemmermeer? Is men bereid een soort open einde regeling te 
accepteren en de regeling geldt voor een half jaar, hoe gaat het verder na 1 augustus 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 

Terugkoppelingen 
 

a) Het verslag bijeenkomst samen voor Minima van 18 februari wordt 
voor kennisgeving aangenomen. 

b) Actualiteitencollege over ontwikkelingen in de wijkverpleging door Henk 
Rosendal van 3 maart 2021. 
In de vorige vergadering hebben we besloten om de beleidsadviseur de 
komende drie maanden de tijd te geven om zich te oriënteren in welke mate 
organisaties voor wijkverpleging in Haarlemmermeer de samenwerking hebben 
gezocht. Besloten wordt om de uitkomsten hiervan af te wachten en om op dit 
moment geen aparte werkgroep wijkverpleging samen te stellen. 

c) Het verslag van de bijeenkomst decentralisatie beschermd wonen van 4 maart 
2021 wordt voor kennisgeving aangenomen. 
Aan de hand van dit onderwerp wordt een GGZ werkgroep samengesteld. 

d) Terugkoppeling symposium “op afstand nabij” van 18 maart 2021. Helaas heeft 
men de papieren nooit ontvangen en was de verbinding slecht. 

e) Terugkoppeling webinar van 16 februari “Beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang”. Het verslag is bijgevoegd. Helaas voldeed de 
bijeenkomst niet aan de verwachtingen. 

f) Een aantal leden heeft de raadsessie van 18 maart over tekorten in het Sociaal 
Domein bijgewoond.  
De gemeenteraad weet zich geen raad met de financiële problemen en ziet 
geen kans voorstellen te doen die een substantiële bijdrage kunnen leveren.  
Tussen de VNG en het Rijk is een verschil van mening over de aard en de 
omvang van de problemen en hoe deze op te lossen. Er is in totaal ruim 1,5 
miljard tekort op het dossier Jeugdzorg.  Gelet op het ontbreken van concreet 
perspectief en uitstelgedrag van het kabinet heeft het VNG bestuur besloten 
voor de inzet van arbitrage (een alternatief voor een procedure bij de 
rechtspraak. Hierbij doen deskundigen uit een bepaalde branche een uitspraak 
over het conflict. Zij vormen de arbitragecommissie. De partijen die een conflict 
hebben, kunnen zelf deskundigen benoemen).  
Er zijn drie partijen binnen de gemeenteraad die de Participatieraad genoemd 
hebben als waardevolle organisatie waar men veel aan heeft.  
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6. 
 
 

Rondvraag 
* Vanavond vindt een webinar plaats over participatieve democratie. Woensdag 31 
maart is hier een discussie over. Het gaat over hoe burgers meer te betrekken bij 
beleid.  
* Een lid geeft aan dat door de gemeente een cursus politiek actief wordt gegeven van 6 
bijeenkomsten. Men kan zich aanmelden via de griffie op de website van de gemeente. 
* De secretaris vraagt de trekkers van de werkgroepen om op intranet hun deel van de 
website te bekijken en te laten weten als er stukken ontbreken. 
 

 
 

7. 
 
 

Afsluiting 
De voorzitter sluit om 16 uur de vergadering met dank voor de inbreng en de 
aanwezigheid 

 

 
Actielijst 
 

1. 
 

25-01-21 Afspraak inplannen met management Wonen 
voor de werkgroep Wonen/Wonen met Zorg 

Op korte termijn// 
secretaris 

2. 
 
 

25-01-21 Notitie voorleggen aan beleidsadviseur Werk en 
Inkomen over o.a. 
voedselbank/schuldhulpverlening/waarborgfonds 

Werkgroep 
armoede//februari 2021 

3. 
 
 

15-02-21 Navragen hoeveel niet/anders gemotiveerden er 
in het uitkeringsbestand van Haarlemmermeer 
zitten 

secretaris 

4. 
 
 
 
 

15-02-21 Een lid is benieuwd naar de activiteiten die de 
gemeente voor jongeren in Coronatijd heeft 
georganiseerd en zou graag cijfers en resultaten 
willen zien. De werkgroep zal de vraag aan de 
verantwoordelijk beleidsadviseur stellen. 
 

Werkgroep Jeugd 

5. 
 
 
 
 

15-02-21 De voorzitter heeft een artikel uit het Parool 
doorgestuurd over een coronahulplijn voor 
jongeren. De voorzitter stelt aan de werkgroep 
voor om af te stemmen met de beleidsadviseur 
of men dit fenomeen kent en intern wil nagaan of 
dit in Haarlemmermeer ook kan worden ingezet. 
 

Werkgroep Jeugd 

6. 
 
 
 

15-02-21 De secretaris zal op korte termijn een afspraak 
inplannen met de verantwoordelijk 
beleidsadviseur en met de voorzitter van de 
voedselbank. 

Secretaris 

7. 
 
 
 

15-02-21 In september zullen de lijst met werkgroepen en 
de lijst met aandachtsgebieden opnieuw worden 
geagendeerd. 

Secretaris 

8. 
 

15-02-21 Stuur het jaarverslag (in april in concept op de 
agenda) naar HC nieuws en Witte Weekblad. 
 

Secretaris 

9. 
 
 
 
 
 
 

15-02-21 Besloten wordt om de beleidsadviseur de 
komende drie maanden de tijd te geven om zich 
nader te oriënteren in welke mate diverse 
organisaties in Haarlemmermeer samenwerking 
hebben gezocht. In juni komt het punt terug op 
de agenda 

secretaris 

10. 
 

15-02-21 Over drie maanden zal de secretaris de stand 
van zaken nog een keer peilen betreffende het 
alarmnummer niet accuut 
 

secretaris 
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11. 
 
 
 

01-04-21 De secretaris zal in week 15 een afspraak voor 
de werkgroep Jeugd maken met de 
verantwoordelijke beleidsadviseurs. Voor de 
volgende vergadering (19 april) zal de 
werkgroep een gespreksnotitie inbrengen voor 
dit gesprek 

secretaris 

12. 
 
 
 
 
 

01-04-21 De werkgroep armoede zal contact zoeken met 
de voedselbank en bespreken of zij een 
anonieme steekproef willen doen onder een 20 
tal klanten die al meer dan twee jaar 
ingeschreven staan. De achterliggende vraag is 
waarom mensen zo lang klant zijn en wat er 
moet gebeuren zodat mensen niet meer 
afhankelijk van de voedselbank zijn. 
Het doel is om als neutraal kritische 
buitenstaander naar situatie te kijken en wellicht 
een aantal patronen te ontdekken 

werkgroep armoede 

13. 
 
 
 
 
 

22-03-21 De planning voor het advies inburgering is 
aangepast. 8 april zal het concept advies aan de 
leden worden verstuurd met de vraag om uiterlijk 
12 april te reageren zodat het advies op 14 april 
aan de gemeente kan worden verstuurd. 

 

leden 

14. 
 
 
 
 
 

22-03-21 Eind dit jaar/begin volgend jaar vragen we de 
beleidsadviseurs werk en inkomen om een 
nieuwe presentatie met de actuele situatie van 
de ontwikkelingen gedurende 202, en zullen we 
vragen hoe de ontwikkelingen binnen de D 
groep zijn (mensen met grote afstand tot de 
arbeidsmarkt de zogenaamde “betonnen 
groep”.) 

secretaris 

15. 
 
 
 
 

22-03-21 De handreiking vor advisering op regionaal 
beleid wordt vastgesteld en zal door de 
voorzitter aan directie en wethouders worden 
verstuurd. In april zal een directieoverleg worden 
ingepland en in mei en juni zal een overleg met 
wethouders Sociaal Domein worden gepland. 
De notitie over advisering op regionaal beleid is 
dan 1 van de agendapunten. 

 

voorzitter/secretaris 

16. 
 
 
 
 

22-03-21 Om korte lijnen met dorps- en wijkraden te 
leggen wordt besloten dat de secretaris een mail 
stuurt met de vraag wie de contactpersoon 
binnen dorps- en wijkraden voor het Sociaal 
Domein is. 
 

secretaris 

17. 
 
 
 
 

22-03-21 Op een aantal punten is de PR niet tevreden 
over de antwoorden op het advies. De voorzitter 
zal hierover een mail sturen aan de wethouder 
Werk en Inkomen. De mail en de antwoorden 
worden geagendeerd voor de vergadering van 
19 april. 
Vragen die de voorzitter zal stellen zijn onder 
andere hoeveel mensen men in 
Haarlemmermeer verwacht die gebruik gaan 
maken van de regeling en wat is het budget voor 
Haarlemmermeer? Is men bereid een soort open 
einde regeling te accepteren en de regeling geld 
voor een half jaar, hoe gaat het verder na 1 
augustus 

voorzitter 



Verslag van Vergadering Participatieraad Haarlemmermeer 22 maart 2021 

Volgvel 8 

 

 

18. 
 
 
 
 

15-02-2021 We hebben besloten om de beleidsadviseur de 
komende drie maanden de tijd te geven om zich 
te oriënteren in welke mate organisaties voor 
wijkverpleging in Haarlemmermeer de 
samenwerking hebben gezocht. Besloten wordt 
om de uitkomsten hiervan af te wachten en om 
op dit moment geen aparte werkgroep 
wijkverpleging samen te stellen. 
 

Secretaris// agenderen 
mei 

 
 


