
 

Besluitenlijst van de vergadering van het college van 
Burgemeester en Wethouders 
 

    

Nummer 10   

Locatie Burgerkamer Datum 8 maart 2022 

    

Aanwezig De heer M.C. Uitdehaag (voorzitter) 

Mevrouw E. van der Bruggen (secretaris) 

Mevrouw H. Huisman (wethouder) 

De heer R. van de Belt (wethouder) 

Afwezig  

  

 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 9 van de vergadering van 1 maart 2022 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

58 Advies Benoemen Stembureauleden – 2022 / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit: 

1. akkoord te gaan met de benoeming van de leden, reserveleden en ambtelijke 

ondersteuners van de stembureaus binnen de gemeente Texel conform bijgesloten 

overzicht; 

2. akkoord te gaan met de verhoging van de vergoeding voor de leden, reserveleden en  

ingedeelde ambtelijke ondersteuners van de stembureau binnen de gemeente Texel. 

 Samenvatting 

 

Voor de verkiezingen van de leden van de Gemeenteraad op 14 maart, 15 maart en 16 maart 

2022 dient het college van Burgemeester en Wethouders de leden, reserveleden en ambtelijke 

ondersteuners te benoemen.  

 

De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. Gezien de lange openstelling is de 

bezetting van de stembureaus verdeeld over 2 groepen van minimaal 4 stembureauleden. De 

eerste groep begint om 07.00 uur en wordt om 15.00 uur afgelost door de tweede groep 

stembureauleden.  

 

De vergoeding voor de ingedeelde stembureauleden is in de afgelopen 10 jaar niet verhoogd.  

Leden die op de reservelijst stonden kregen in het verleden geen vergoeding. Aangezien zij 

wel de (online)training volgen en zich beschikbaar houden op de dag van de verkiezingen is 

het redelijk hier een vergoeding tegenover te stellen. Reserveleden krijgen alleen de 

vergoeding uitbetaald als zij de (online)training gevolgd hebben. Het voorstel is om de 

vergoedingen als volgt te verhogen: 

• Voorzitters/stembureauleden per dag deel van €60,- naar €80,-. 

• Tellers van €30,- naar €40,- 

• Reserveleden van €0,- naar €20,-. 



59 Verantwoording over de ENSIA informatiebeveiligingsnormen 2021 / Advies en 
Ondersteuning 

 

Het college besluit: 

1. Akkoord te gaan met de opgestelde collegeverklaring. 

2. Kennis nemen van de zelfevaluatie BAG, BGT en BRO. 

 Samenvatting 

 

ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) heeft tot doel het 

verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren 

door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke Planning & Control-

cyclus. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van zaken van de 

informatieveiligheid en kan het hier ook beter op sturen. 

 

Uitgangspunt van ENSIA is de single information audit. Dit betekent dat de gemeente Texel 

maar één keer per jaar de zelfevaluatielijst hoeft in te vullen. De informatie wordt gebruikt 

voor de horizontale verantwoording richting gemeenteraad en de diverse verticale 

verantwoordingslijnen richting departementen. 

 

Met de ingevulde zelfevaluatie vragenlijst en bijbehorende rapportages geeft het college van 

B en W aan in hoeverre de beheersmaatregelen aan de van kracht zijnde beveiligingsnormen 

voldoen. Bij het opstellen van deze vragenlijst is vastgesteld waar de normen van BRP, PUN, 

DigiD, SUWInet, BAG en BGT aansluiten op de BIG-normen en dus volstaan kan worden met 

vragen die gebaseerd zijn op de BIG-normen. Voor specifieke normen van BRP, PUN, DigiD, 

SUWInet, BAG en BGT zijn aanvullende vragen geformuleerd. De paragraaf 

Informatiebeveiliging en als onderdeel daarvan de Collegeverklaring ENSIA zijn onder meer 

gebaseerd op de zelfevaluatie. 

 

De beheersingsmaatregelen (in opzet en bestaan) voldoen aan de geselecteerde normen 

inzake DigiD en Suwinet. Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig. 

60 Bezwaar kennelijk niet ontvankelijk / Advies en Ondersteuning 

 

Het college besluit het bezwaar, dat is ingediend tegen de hoogte van een boete wegens het 

schenden van de informatieplicht op grond van de Participatiewet, kennelijk niet-ontvankelijk 

te verklaren wegens niet verschoonbare termijnoverschrijding. 

 Samenvatting 

 

Het college besluit een bezwaar tegen een opgelegde boete wegens het schenden van de 

informatieplicht uit de participatiewet kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. 

Dit omdat het bezwaar pas verzonden is ruimschoots na de bezwaartermijn van 6 weken. De 

reden die daarvoor aangevoerd is in het bezwaar (kapotte printer) is geen bijzondere 

omstandigheid die ertoe leidt dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is. 

 

De bezwaartermijn uit de Awb is een fatale wettelijke termijn waarvan niet kan worden 

afgeweken. Alleen als termijnoverschrijding verschoonbaar is in verband met zeer bijzondere 

omstandigheden waardoor de termijnoverschrijding gerechtvaardigd wordt, kan niet-

ontvankelijkverklaring achterwege blijven. 

61 Kennelijk ongegrond verklaren bezwaar tegen afwijzen handhaving standplaats ijskar / 
Advies en Ondersteuning 

 Het college besluit: 



1. het bezwaar tegen het besluit om niet handhavend op te treden tegen een standplaats 

voor een ijskar, kennelijk ongegrond te verklaren, omdat de gronden van het bezwaar 

duidelijk geen doel kunnen treffen, nu deze ook al besproken zijn bij de behandeling van 

het bezwaar tegen de afgegeven standplaatsvergunning voor de ijskar; 

2. het verzoek tot vergoeding in de proceskosten af te wijzen. 

 Samenvatting 

 

Het college heeft besloten een bezwaar kennelijk ongegrond te verklaren tegen de weigering 

om handhavend op te treden tegen de aanwezigheid van een ijskar op de hoek Jan Ayeweg – 

Jan Ayeslag. Er is geen overtreding van het bestemmingsplan Buitengebied geconstateerd. En 

ook is het hebben van een standplaats op die locatie, in overeenstemming met de regels van 

het bestemmingsplan. 

 

Eerder speelde rondom dezelfde ijskar een bezwaarzaak over de standplaatsvergunning op 

grond van de APV.  

Ook die is ongegrond verklaard. 

64 Aanwijzing Spangerweg 23 als gemeentelijk monument / Beleid 

 

Het college besluit de noodwoning Spangerweg 23, 1793 EG De Waal, kadastraal bekend 

onder: Texel, sectie M, nummer 1104, definitief aan te wijzen als gemeentelijk monument 

onder registratienummer GDW14. 

 Samenvatting 

 

Onder regie van het Bureau Wederopbouw Boerderijen werd direct na de Tweede 

wereldoorlog een vijftal noodwoningen gebouwd op Texel. De woningen waren vanwege de 

schaarste aan materiaal doelmatig gebouwd. Ze waren eenvoudig en klein, en tijdelijk van 

opzet. Alleen de noodwoning Spangerweg 23 is dermate gaaf en ongewijzigd gebleven, zowel 

in hoofdvorm als in indeling, dat het een zeer hoge zeldzaamheidswaarde heeft op lokaal 

niveau. 

Het pand is van cultuurhistorisch belang als exponent van de woningnood door oorlogsgeweld, 

en van de betekenis van het Bureau Wederopbouw Boerderijen op Texel in de 

noodvoorzieningen voor en wederopbouw van de agrarische sector tijdens en na de Tweede 

wereldoorlog. 

De cultuurhistorische waarden van het pand zijn zo hoog dat het college de noodwoning 

Spangerweg 23 aanwijst als gemeentelijk monument. 

65 Contract Sail Den Helder 2023 / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. het contract vast te stellen en door de burgemeester te laten ondertekenen; 

2. aangeven of we het ons beschikbaar gestelde schip gebruiken om een specifieke groep 

inwoners uit te nodigen mee te varen. 

 Samenvatting 

 

Het Partnercontract tussen de gemeente Texel en Stichting Sail Den Helder voor het 

evenement Sail Den Helder 2023 wordt vastgesteld. Deze zal ondertekend worden door de 

burgemeester. 

 

In het contract staan afspraken over de voorbereiding, het evenement zelf, Pre-Sail 

Oudeschild, watertransport inwoners en bezoekers na de laatste reguliere vaart van de TESO. 

 

De gemeenteraad had bij de begrotingsbehandeling in november 2021 al krediet beschikbaar 



gesteld voor Sail Den Helder 2023 en Pre-Sail Oudeschild. 

66 Aangaan Woonakkoord Kop van Noord-Holland 2022 – 2026 / Beleid 

 

Het college besluit: 

1. instemmen met het Regionaal Woonakkoord Kop van Noord-Holland 2022 - 2026; 

2. instemmen met de Uitvoeringsagenda Kop van Noord-Holland 2022 - 2026. 

 Samenvatting 

 

De Kop zet in op het versneld bouwen van méér passende woningen 

Voor iedereen een passende woning realiseren. Daar zetten de 4 gemeenten uit de Kop van 

Noord-Holland en de provincie Noord-Holland zich de komende 5 jaar voor in. In het Regionaal 

woonakkoord Kop van Noord-Holland 2022 – 2026 dat de gemeenten Texel, Den Helder, 

Hollands Kroon en Schagen en de provincie op 8 maart 2022 zijn aangegaan worden de 

urgente woonuitdagingen aangepakt.  

 

In het woonakkoord is er aandacht voor het versnellen van de woningbouw, met nadruk op: 

• Het tekort aan woningen in de Kop. Om hier gehoor aan te geven mogen de 

regiogemeenten meer woningen adaptief in het programma opnemen. 

• Het toevoegen van betaalbare woningen, tijdelijke woningen, doorstroming en passende 

woningen voor senioren.  

• Binnenstedelijk bouwen en bouwen nabij OV-knooppunten. Er wordt ingezet op OV-

bereikbaarheid in combinatie met de aanleg van regionale doorfietsroutes en het beter 

gebruiken van weginfrastructuur.  

• Ook maakt het akkoord vroegtijdige afstemming van woningbouwplannen in het landelijk 

gebied mogelijk. Over plannen in het Bijzonder Provinciaal Landschap blijven de partijen 

met elkaar in gesprek. 

 

Partners woonakkoord 

Het Regionaal woonakkoord 2022-2026 bestaat uit een bestuursakkoord met geformuleerde 

doelen voor de komende 5 jaar en een uitvoeringsagenda met concrete acties. Het 

woonakkoord is op 8 maart 2022 aangegaan door de provincie Noord-Holland en de colleges 

van de gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen.  

 

Voor de uitvoering van dit woonakkoord en die van de andere regio’s in de provincie stelt de 

provincie Noord-Holland een totaalbedrag van 2,5 miljoen euro beschikbaar voor 5 jaar. 

67 Beheer en onderhoud abri’s / Gemeentewerken  

 

Het college besluit: 

1. een eenmalige korting verlenen van 50% op de jaarlijkse vergoeding 2020 voor het gebruik 

van de gemeentelijke abri's; 

2. deze korting ad € 6.500 (over het jaar 2020) ten laste van het rekeningresultaat 2021 te 

boeken. 

 Samenvatting 

 Afspraken inzake exploitatie abri’s. 

68 Investeringsvoorstel Leer-werkbedrijf De Bolder / De Bolder 

 Het college besluit akkoord te gaan met het investeringsvoorstel van totaal € 23.312. 

 Samenvatting 

 Het college heeft besloten akkoord te gaan met investeringen van Leer-werkbedrijf De Bolder 



voor € 23.312 (met een afschrijvingstermijn van 10 jaar). 

 

Bij de opdeelzagen van de houtafdeling wordt, voor het heffen van pallets met gezaagd MDF, 

gebruikgemaakt van verrijdbare palletheffers (zgn. breedsporen). Tijdens de laatste keuring 

in 2021 van de 3 bestaande breedsporen is naar voren gekomen dat de masten verbogen en 

versleten zijn – om die reden zijn ze afgekeurd. De technische levensduur van de machines 

van 15 jaar is ruim bereikt en/of overschreden. In het kader van sober en doelmatig 

investeren is besloten 2 vervangende palletheffers aan te schaffen. 

Leer-werkbedrijf De Bolder heeft in zijn begroting 2022 investeringsruimte opgenomen á 

€ 152.080: 

   

Initieel investeringsbudget 2022              €  100.000   

Bij: overgeheveld investeringsbudget 2021 €    52.080   

Totaal investeringsbudget 2022              €  152.080   

Reeds ingevuld                                        €            0    

Restant investeringsbudget              €  152.080  

  

Huidig investeringsvoorstel                 €    23.312   

Restant investeringsbudget             €  128.768 

69 Aanvraag omgevingsvergunning renovatie landhoofd Het Noorden aan de Stengweg in De 
Cocksdorp, verklaring van geen bedenkingen / VTH 

 

Het college besluit voornemens te zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor de 

‘renovatie landhoofd ‘Het Noorden’’ aan de Stengweg in De Cocksdorp en hiervoor de 

uitgebreide afwijkingsprocedure te starten met het ter inzage leggen van het ontwerpbesluit 

samen met de ontwerpverklaringen van geen bedenkingen.  

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. om mee te werken aan de ondergeschikte uitbreiding en renovatie van landhoofd ‘Het 

Noorden’ aan de Stengweg in De Cocksdorp en hiervoor een verklaring van geen 

bedenkingen af te geven; 

2. als er geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt 

ingediend deze aan te merken als een vastgestelde verklaring. 

 Samenvatting 

 

Het college besluit mee te werken aan de renovatie van het landhoofd ‘Het Noorden’ aan de 

Stengweg in De Cocksdorp en vraagt de gemeenteraad hiervoor een verklaring van geen 

bedenkingen af te geven.  

 

Wat zijn de plannen? 

De Stichting Waterrijke Perspectieven De Cocksdorp heeft een aanvraag Omgevingsvergunning 

ingediend voor de renovatie van landhoofd Het Noorden. Met deze renovatie wordt er een 

houten constructie op het landhoofd aangebracht zodat deze beter toegankelijk wordt. Dit als 

vervolg op de aanpassingen aan de Waddenzeedijk waar een mindervaliden toegang is 

gerealiseerd. Aan het eind van het landhoofd komt ruimte voor een keerpunt voor rolstoelen, 

gecombineerd met een uitkijkpunt.  

 

Een uitgebreide afwijkingsprocedure is nodig om vergunning te kunnen verlenen  

Om mee te kunnen werken moet worden afgeweken van de Beheersverordening Waddenzee 

en Noordzee.  

Alleen de extra ruimte die wordt gecreëerd voor het keerpunt in combinatie met een 



uitkijkpunt is in strijd met de beheers-verordening. De renovatie van het overige deel past 

gewoon binnen de mogelijkheden van het beheerplan. De procedure die gevoerd wordt om 

medewerking te verlenen is de uitgebreide afwijkingsprocedure. Daarvoor is een ruimtelijke 

onderbouwing aangeleverd en zijn diverse onderzoeken gedaan. Ook is van de provincie 

Noord-Holland, via de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, een ontwerpverklaring van geen 

bedenking ontvangen op basis van de Wet natuurbescherming. 

 

Verklaring van geen bedenkingen 

Onderdeel van de uitgebreide procedure is ook de afgifte van een verklaring van geen 

bedenkingen door de gemeenteraad. Alleen met deze verklaring van geen bedenkingen kan er 

uiteindelijk een omgevingsvergunning worden afgegeven. Door de afgifte van een verklaring 

van geen bedenkingen stemt de raad ook in met de plannen van de Stichting Waterrijke 

Perspectieven De Cocksdorp. Een ontwerpverklaring van geen  

bedenkingen wordt 6 weken ter inzage gelegd en er kunnen zienswijzen op ingediend worden.  

 

Waarom medewerking verlenen aan de plannen? 

Met de renovatie van het landhoofd wordt deze geschikt gemaakt om voor meerdere 

doeleinden gebruikt te worden. Door de betere begaanbaarheid wordt het wad beter 

bereikbaar en beleefbaar. In vervolg op het mindervaliden pad over de waddenzeedijk wordt 

ook het beleven van het wad voor mindervaliden op een eenvoudige manier toegankelijk 

gemaakt. Er wordt gebruik gemaakt van het bestaande landhoofd. Daarmee  

ontstaat hier geen nieuwe ontwikkeling in de Waddenzee. De geringe uitbreiding vindt plaats 

via een zwevend deel. Er komt geen uitbreiding van het landhoofd in het water.  

Samen met de renovatie van het voormalige gemaal en de mindervaliden pad over de dijk is 

dit een mooie ontwikkeling voor De Cocksdorp zonder grootschalige ingrepen in het 

waddengebied.  

 

Hoe verloopt de procedure verder? 

Er is een ontwerp omgevingsvergunning opgesteld die samen met de ontwerpverklaringen van 

geen bedenkingen van de gemeenteraad en van de provincie Noord-Holland ter inzage wordt 

gelegd. Er kunnen dan zienswijzen worden ingediend tegen de verschillende 

ontwerpbesluiten. Zienswijzen op de verklaring van geen bedenkingen worden voorgelegd aan 

de gemeenteraad en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en zienswijzen tegen de 

ontwerp omgevingsvergunning aan het college. Er zal dus een heroverweging  

plaatsvinden waarna besloten wordt of de vergunning verleend of geweigerd wordt. 

70 Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan Den Burg,  Akenbuurt 12 / VTH 

 

Het college besluit de raad voor te stellen et ontwerpbestemmingsplan Den Burg, Akenbuurt 

12, zoals geometrisch is vastgelegd in het Geography Markup Language (GML) bestand 

NL.IMRO.0448.BUI2021BP0002-on01 vast te stellen en dit plan in ontwerp ter  

inzage te leggen. 

 Samenvatting 

 

Het college stelt de raad voor om het ontwerpbestemmingsplan Den Burg, Akenbuurt 12 vast 

te stellen en ter inzage te leggen. 

 

Wat is de inhoud van het plan? 

Met dit plan worden de bestemmingen van het perceel Akenbuurt 12 wat indeling betreft 

gewijzigd. Er komt een wijziging in de verdeling van de huidige bestemmingen ‘Bedrijf – 

Opslag’, ‘Agrarisch – Oude land’ en ‘Sport - Manege’. De bouwmogelijkheden binnen de 

bestemming ‘Bedrijf – Opslag’ worden verplaatst en komen bij de ontsluitingsweg van het 



perceel te liggen. De nieuw te bouwen schuur wordt dan veel beter bereikbaar. Deze 

bebouwing vormt dan ook een buffer voor het overige deel van het opslagterrein. De  

agrarische activiteiten concentreren zich aan de voorzijde van het perceel. Hier komt een 

nieuwe stolpboerderij, met daarbij een mogelijkheid voor inpandige recreatieappartementen. 

Het bestaande kamperen bij de boer blijft hier ook aanwezig. Eventuele 

recreatieappartementen leiden wel tot een afname in de kampeerplaatsen ten behoeve van 

het kamperen bij de boer. 

 

Waarom wordt aan dit plan meegewerkt?  

De bedrijfsactiviteiten op het perceel leiden nu tot een rommelig aanzicht van dit terrein. In 

overleg met de eigenaar van het perceel is gekeken naar een doelmatige en logistiek betere 

indeling van dit perceel. Het doel is dat de situatie op dit perceel verbetert en niet meer zal 

leiden tot handhavingsacties. Het perceel wordt goed ruimtelijk ingepast en krijgt een 

passende landschappelijke uitstraling. De gebruiksmogelijkheden van het perceel blijven 

hetzelfde. Er komt hier geen grootschalige ontwikkeling. De gezamenlijke oppervlakte van de 

bedrijfsbestemming en de agrarische bestemming blijft nagenoeg hetzelfde. Alleen de 

onderlinge verdeling verandert waarbij het agrarisch deel iets wordt verkleind ten  

opzichte van het bedrijfsgedeelte en leidt tot een betere indeling en bruikbaarheid van het 

bedrijfsgedeelte en een betere landschappelijk inpassing. Daarbij wordt deze 

landschappelijke inpassing gewaarborgd door het opnemen van een bestemming ‘Bos’ rond 

het terrein waar een afschermende singel moet worden gerealiseerd.  

 

Wat is nu het vervolg? 

Het ontwerpplan wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna kan het plan ter inzage 

worden gelegd en kunnen er zienswijzen worden ingediend. Tot slot zal het plan voor 

definitieve vaststelling aan de raad worden voorgelegd. 

57 Beëindiging De Kop Werkt / Beleid 

 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. in te stemmen met de jaarrapportage 2021 van De Kop Werkt!  

2. in te stemmen met de concept-beëindigingsovereenkomst inclusief de bijlagen 1 tot en 

met 3 

 Samenvatting 

 

Met de Jaarrapportage 2021 DKW! wordt zowel inhoudelijk als financieel verantwoording 

afgelegd over het programma De Kop Werkt. Voor de beëindiging van het programma DKW! op 

1 januari 2022 is een beëindigingsovereenkomst opgesteld.  

 

Het economisch stimuleringsprogramma voor de kop van Noord-Holland startte in april 2017 

toen de vier kopgemeenten en de provincie Noord-Holland een samenwerkingsovereenkomst 

tekenden en een investeringslijst vaststelden. Het totaalbudget was 30 miljoen euro. De 

gemeenten brachten 15 miljoen in, de provincie de andere helft. De bijdrage was gerelateerd 

aan het aantal inwoners. Voor Texel was de bijdrage: € 1.246.366,--. Vanuit het budget van 

De Kop Werkt is op Texel een bijdrage gedaan aan het fietspad van de Prins Hendrikzanddijk, 

zijn de toeristische voorzieningen in de Waddenhaven gerenoveerd en is De Koog 

opgewaardeerd. Daarnaast profiteerde Texel mee van investeringen in bijvoorbeeld de 

mobiliteit, arbeids- en onderwijsprojecten en een regionale visie op verblijfsrecreatie. 

Geconcludeerd kan worden dat De Kop Werkt! voor Texel een succesvol programma is 

geweest. In het algemeen kan ook gesteld worden dat veel regionaal geld nog niet is besteed. 

Veel is blijven hangen in onderzoek en niet in uitvoering. Deels is dit te verklaren door de 

lange doorlooptijd van projecten op het gebied van mobiliteit en de havens. Hiervoor moet 



vaak cofinanciering worden gevonden omdat het beschikbare budget te gering is om alle 

plannen uit te voeren.  

 

Op 31 december 2021 is van het totaal bedrag € 19.260.384 ,-- uit gegeven of zijn  

verplichtingen aan gegaan.  Volgens de samenwerkingsovereenkomst zou  het restantbedrag 

tussen gemeenten en provincie verdeeld worden. Afgesproken is dat de provincie het geld 

voor de bestuursopdracht  Havens en het project mobiliteit tot 31 december 2024 beschikbaar 

blijft stellen. De 4 gemeenten doen dat ook en  stellen het restantbedrag ter beschikking aan 

de nieuwe Samenwerkingsagenda die later dit jaar wordt aangeboden aan de  gemeenteraad 

(artikel 3 beëindigingsovereenkomst)  De inbreng van Texel was indertijd 8,3% van de 

gemeentelijke inbreng.  Als dit percentage ook wordt los gelaten op het restantbedrag van de 

Kop Werkt  dan is de totaalbijdrage van Texel  voor de komende jaren € 445.694,--.  Daarna 

wordt een bijdrage van € 47.000,-- voor de regionale samenwerking  van Texel verwacht. Een 

bijdrage aan de Samenwerkingsagenda van de provincie na 2024 is nog niet zeker.  Texel 

spreekt zich uit voor  financiële deelname aan de uitvoering van de samenwerkingsagenda   

door de provincie Noord-Holland om zo onder andere het belang van goede samenwerking te 

benadrukken.   

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 15 maart 2022. 

 

De secretaris, De voorzitter, 


