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Algemene beschouwingen 2017 

Voorwoord. 

In het verkiezingsprogramma van 2014 zette de VVD nadrukkelijk in op “Het huishoudboekje op 
orde”. Primair bedoeld om de uitgaven in de pas te laten lopen met de inkomsten en verdere 
bezuinigingen te voorkomen. In de ogen van de VVD zonder meer mogelijk door een strakkere 
begrotingsdiscipline en realiseerbare besparingen. Dit alles met het oogmerk om onder meer de 
verdere teloorgang van de openbare ruimte (de huiskamer van de inwoners van Westvoorne ) te 
voorkomen. Mede door de inzet van de VVD is bij de aanvang van deze raadsperiode de 
begrotingsdiscipline, ook voor de huidige coalitie, de standaard geworden. Helaas moet worden 
vastgesteld dat realiseerbare besparingen niet of nauwelijks worden geëffectueerd. Om toch een 
sluitende begroting, zonder verhoging van de woonlasten, te kunnen presenteren is gekozen voor 
aanvulling uit de algemene reserves en de eertijds ingestelde reserve WMO pot. Een methode die 
ook in het achterliggende begrotingsjaar met enige regelmaat als oplossing uit de kast is gehaald. 
Met alle risico’s van dien doch niet om het toenemend achterstallig onderhoud van onze 
“gezamenlijke huiskamer” op te lossen! Graag zou de VVD fractie een ander scenario zien. 

Hierbij bieden wij u onze algemene beschouwingen aan voor het dienstjaar 2017 onder het motto:    

                                 

Raadsprogramma’s 

Bestuur, dienstverlening en openbare orde. 

Communicatie en burgerparticipatie 

Het beleid van de huidige coalitie is in hoge mate geënt op actieve deelname van de eigen inwoners. 

Op zich een uitgangspunt waar de VVD fractie zich in algemene zin in kan vinden. Beleidszaken met 

een reeds (landelijk) bewezen insteek of uitgangspunt lopen hierdoor ons inziens echter onnodig 

vertraging op. In het verlengde hiervan neemt de aanvankelijke publieke  belangstelling af en 

ontaardt daarmee in voorkomende gevallen in teleurstelling. De VVD fractie dringt er bij het College 

c.q. de verantwoordelijke wethouder op aan om effectievere keuzes te maken en ter zake relevante 

processen  te bespoedigen. 

 

Dienstverlening 

In algemene zin is er vertrouwen in de dienstverlening naar de burgers en bedrijven. Om echter de 

veranderende rol van de gemeente op de gewenste/noodzakelijke wijze in te kunnen vullen opteert 

de VVD fractie voor een brede vorm van samenwerking. Daarbij komt dat de huidige dienstverlening 

op de schaal van Westvoorne onnodig hoge kosten met zich meebrengt.  

De ingezette ambtelijke fusie kan in dit verband rekenen op de steun van de VVD fractie doch wordt 

daarnaast vooral gezien als het voorportaal van verdergaande samenwerking op Voorne. 
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Personeel en organisatie. 
De gemeenteraden op Voorne hebben in april 2016 ingestemd met de uitwerking van een 

bedrijfsplan om te komen tot een Ambtelijke Fusie Organisatie (AFO). De onderscheiden colleges 

nemen in oktober een besluit over het uitgewerkte bedrijfsuitvoeringsplan. De VVD fractie dringt er 

bij het College op aan dat na uw besluitvorming het bedrijfsuitvoeringsplan, met een uniforme 

samenvatting, z.s.m. naar alle fracties gestuurd wordt. Wij streven er naar dat alle Voortaan Voorne 

zaken in goede politieke harmonie behandeld en besloten worden. Zorgvuldigheid is daarbij ons 

inziens geboden t.b.v. de werkgelegenheid binnen onze eigen organisatie. 

 

Openbare orde en veiligheid 

Om de burgers van Westvoorne veiligheid te bieden zijn veelzijdig en inzetbare handhavers nodig, 
die in staat zijn om in te springen en in te grijpen, waar nodig. Of dat nu kleine criminaliteit betreft 
(diefstal o.i.d.), overlast veroorzakende hangjongeren, een milieudelict (al dan niet in samenwerking 
met de natuurboa's) óf een luisterend oor en toeziend oog in de dorpen, bij voorkeur te voet of op 
de fiets. De veiligheid in de straat en de leefbaarheid in de buurt mogen niét uit het oog worden 
verloren. Helaas blijkt dat de politie- en handhavingstaken in Westvoorne door de inwoners als ruim 
onvoldoende ervaren worden. Kent b.v. de burger vandaag de dag de wijkagent bij naam en gezicht? 
Heeft overigens de "schouw in de wijk" door de Politie het afgelopen jaar plaatsgevonden, zoals door 
u in 2015 al is toegezegd en zo ja, zijn daarvan rapportages beschikbaar? 
Ook over de toegezegde intensivering van de samenwerking tussen “grijze” en “groene” BOA’s is ons 
tot op heden niets gebleken. Ongetwijfeld kan de portefeuillehouder ons hierover nadere 
inlichtingen verstrekken? 

 

Maatschappelijke ondersteuning 
 
WMO 
Iedereen wil graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen in een vertrouwde omgeving met een goede 
kwaliteit van leven. Gemeenten moeten onafhankelijke clientondersteuning aanbieden aan iedereen 
die dat wil. Of dat nu gaat om zorg, onderwijs, jeugdhulp werk of wonen. De VVD wil een vorm waar 
oog is voor de kwaliteit van leven.  
De HAP, oftewel het ontbreken daarvan in onze gemeente-nabijheid, is een nog steeds voortdurende 
zorg. Het zou niet alleen fíjn zijn maar zéker noodzákelijk dat hier, het liefst nog dít jaar, een 
oplossing voor gevonden wordt! De VVD dringt er bij het College op aan hier de allerhoogste 
prioriteit aan te schenken, zoals ook al vorig jaar om deze tijd, aan u dringend verzocht en door u 
toegezegd. Wij verwachten van u dat u hier dit jaar nog op terug komt. 
 
Ouderenzorg 
Bij de ouderen in onze samenleving is er ernstige onduidelijkheid over de afhandeling van de WMO 
verzoeken. Deze verzoeken worden (vaak) te laat behandeld en naar verluid, gemakkelijk afgewezen. 
Daarnaast kunnen de verzorgende instanties hun cliënten niet goed te woord staan door gebrekkige 
communicatie tussen deze organisaties en de gemeente Westvoorne hetgeen voor de nodige onrust 
zorgt. De VVD fractie dringt er bij de verantwoordelijke wethouder op aan om stappen te 
ondernemen om deze situatie te verbeteren. Graag horen wij op korte termijn de beoogde 
maatregelen. 
 
Jeugd 
Een klein aantal jongeren meent  een belangrijk deel van onze bewoners stelselmatig het leven zuur 
te moeten maken door buitensporig langdurig, luidruchtig en irritant gedrag. Het College krijgt het, 
jaar in jaar uit, ondanks de vele toezeggingen en beloftes, níét voor elkaar om de bewoners deze nog 
steeds voortdurende last te ontnemen. De VVD dringt er bij het College op aan om hier uw 
verantwoordelijkheid in te nemen en nu uiteindelijk eens de daad bij uw woorden te voegen. 
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Economie, recreatie, sport en samenwerking 

 

Economische zaken 

In Westvoorne is, vanuit economisch perspectief bezien, de sector recreatie en toerisme van grote 

waarde. Naar de mening van de VVD fractie worden op dit vlak door het gemeentebestuur 

voldoende initiatieven ontplooid. Wij realiseren ons echter wel dat er sprake is van een wankel 

(economisch) evenwicht. Beleidsmatige initiatieven, om door spreiding de huidige risico’s te 

verkleinen, komen ons inziens echter onvoldoende aan bod. Uitbreiding van het bedrijventerrein in 

Oostvoorne zou naar de mening van de VVD fractie een zekere aantrekkingskracht kunnen genereren 

voor andersoortige activiteiten, b.v. in relatie tot de komende transformatie van het HIC.  

Het initiatief om te komen tot een Ondernemers Platform Westvoorne (OPW) blijkt in de uitwerking 

helaas op onvoldoende draagvlak te kunnen rekenen. Mogelijk biedt een “lichte variant”, gericht op 

deelneming per gebied, sector of branche wel mogelijkheden. De VVD fractie verzoekt de wethouder 

hiertoe de deur open te houden en afstand te nemen van de uitspraak “Geen OPW, dan hoeft u van 

mij (lees huidige College) verder geen initiatieven te verwachten”. 

 

Recreatie en toerisme 
Recreatie en toerisme is één van de belangrijkste economische pijlers van de Gemeente Westvoorne. 

Dat Westvoorne zich recreatiegemeente mag noemen blijkt uit het behalen van het keurmerk Quality 

Coast en de Blauwe Vlag. Dit komt mede omdat Westvoorne het beheer en onderhoud van het 

badstrand nu geheel in eigen beheer heeft, in samenwerking met de brancheondernemers. Een 

prima ontwikkeling die door de VVD wordt toegejuicht!  

Vanaf 2016 is, naast extra bewegwijzering,  een gastheer op het badstrand Rockanjeaanwezig. De 

VVD ziet hier echter het nut niet van in. Beter ware het ons inziens om in te zetten op een 

efficiëntere en effectievere inzet van de bestaande handhavers. Daarbij is kleine criminaliteit en 

overlast van hangjeugd in de ogen van de VVD fractie, een bron van zorg die extra aandacht behoeft. 

De door de VVD geïnitieerde exploitatie van de parkeerplaatsen 1e en 2e  Slag voldoen aan alle 

maatstaven en verwachtingen. Door het in eigen beheer hebben van deze heffingen kunnen de 

geïnde gelden ingezet worden voor eventuele verdere investeringen zoals omschreven in de 

toekomstvisie Badstrand Rockanje zonder afbreuk te doen aan de wet- en regelgeving betreffende 

de Natura2000-gebieden. 

De waterkwaliteit van het Oostvoornse Meer laat nog immer ernstig te wensen over. Tijdens de 

mooie zomerdagen van 2106 was de algengroei en overeenkomstige stank, weer net zo heftig als in 

de zomer van 2015. Op basis van breed onderzoek door het Waterschap zijn kortgeleden de 

resultaten gepresenteerd. Hieruit blijkt o.a. dat de explosieve groei van de zwartbekgrondel een 

belangrijke boosdoener is. Wij hebben begrepen dat nader onderzoek zal plaatsvinden naar de 

feitelijke impact hiervan. De VVD fractie pleit voor een actieve deelname van Westvoorne in het 

verdere proces. Kan de portefeuillehouder ons dit toezeggen? Graag zien wij een regelmatige 
rapportage tegemoet. 

De Marketingorganisatie OP Voorne-Putten voldoet aan de verwachtingen en de samenwerking met 

de ondernemers begint steeds concretere vormen aan te nemen. De ondernemers melden voor het 

jaar 2016 een stijging van de bezoekersaantallen. Investeren in de sector wordt daardoor weer op de 
ondernemersagenda gezet. 

De financiering van de Marketingorganisatie OP Voorne-Putten is voor 2017 geregeld. Voor de 

komende jaren is het echter nog onduidelijk. Wat zijn hiervoor uw plannen? 
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Er heeft een onderzoek plaatsgevonden op de Westvoornse campings naar de berekening van de 

forfaitaire waarde. Wanneer kunnen wij de uitslag van dat onderzoek verwachten en wat gaat dit 

betekenen voor de toeristenbelasting? 

De inzet op een goede samenwerking met TOP Voorne-Putten wordt, als het aan de VVD fractie ligt, 

gecontinueerd op dit onderwerp. Met als leidraad de onderwerpen gebiedsvisie Recreatie en 

Toerisme. 

Natuur en Buitengebieden 
Onze gemeente is een recreatiegemeente met een door Brussel aangewezen beschermd 
natuurgebied, het zogenaamde Natura 2000gebied. Zoals gevoel en verstand te scheiden zijn, zo zijn 
ook natuur en recreatie niet zonder meer te combineren. De natuur bestaande uit beschermde flora 
en fauna en stiltegebieden dienen we volgens de wet te respecteren maar díe gebieden die zich 
lenen voor recreatief gebruik zouden eventueel verder ontwikkeld kunnen worden in samenwerking 
met o.a. waterschappen en natuurbeschermingsorganisaties. Wij juichen de voorgenomen recreatie-
ontwikkelingen rondom het Oostvoornse Meer toe maar zijn uitermate voorzichtig en terughoudend 
gezien de daar nog steeds heersende toxische waterkwaliteit. De VVD dringt er bij het College op aan 
in de toekomst prudent en wijs met haar wateren en natuurgebieden om te gaan. 

 

Sport 

Op het onderdeel sport valt in de begroting 2017 naar de mening van de VVD fractie weinig nieuws 

te melden. De geuite voornemens (wat gaan we er voor doen) zijn, redactioneel in een wat nieuwer 

jasje, een vrije getrouwe kopie van de voornemens uit 2016. Klaarblijkelijk is de wethouder niet bij 

machte om de voornemens in werkelijke daden om te zetten. De buitensportverenigingen binnen 

Westvoorne verkeren daardoor al jaren in het ongewisse waar dit het onderhoud en beheer van de 

accommodaties betreft. Voor de binnensport blijft het al geruime tijd uiterst vaag i.v.m. mogelijke 

herschikking van het gebruik. Wethouder wanneer komt er nu eindelijk duidelijkheid voor de clubs? 

 

Gemeentelijke samenwerking 

In 2015 is het proces gestart om te komen tot ambtelijke samenwerking van de gemeenten Brielle, 

Hellevoetsluis en Westvoorne. In dat licht bezien doet het ons deugd dat op belangrijke onderdelen 

al op ambtelijk niveau in toenemende mate wordt samengewerkt. De aanpak van nieuwe wetgeving 

(Omgevingswet 2018), welke momenteel tezamen met Brielle wordt voorbereid, spreekt ons daarbij 

in het bijzonder aan. In de aanloop naar de AFO pleit de VVD fractie ervoor om enigszins 

terughoudend om te gaan met (vervanging)investeringen in materieel etc. Voor het overige wordt 

verwezen naar hetgeen is aangegeven bij het onderdeel personeel en organisatie. 

Ontwikkeling, cultuur en eigendommen. 

Onderwijs 

De ontwikkeling van het fenomeen Brede Scholen spreekt de VVD fractie zeer aan. Naar wij hebben 

begrepen is de financiering echter een mogelijk lastige hobbel. In deze fase van het proces krijgt 

daarom de  mogelijke ontwikkeling van een brede school in de kern Rockanje de voorkeur. De VVD 

fractie kan zich daar in vinden maar ziet een tijdpad voor de mogelijke realisatie van een brede 

school in de kern Oostvoorne graag tegemoet. 

 

Streekarchief Voorne – Putten en Rozenburg. 

Door het uittreden van de vml. gemeente Rozenburg en het Waterschap staat het bestaansrecht van 

het streekarchief onder druk. In de betreffende commissie is hiervoor al een aantal malen aandacht 

gevraagd. De VVD fractie is van mening dat het streekarchief als hoofdtaak heeft om de archieven 

van Voorne-Putten, als cultureel erfgoed veilig te stellen.  
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De nadrukkelijke wens van de VVD fractie is dan ook het cultureel erfgoed op deskundige wijze te 

beheren zoals vastgelegd binnen de GR Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg en zo mogelijk 

alle stukken onder te brengen in Brielle. Gelet op de huidige ontwikkelingen vinden wij dat er z.s.m. 

duidelijkheid moet komen over de toekomst van het Streekarchief. 

Infrastructuur en openbare ruimte 

Verkeer en vervoer 

Voortkomend uit een initiatief uit 2014 van de toenmalige VVD wethouder zijn in 2016 een aantal 

onderdelen van de verharde openbare ruimte in de gemeente kwalitatief aangepakt. De Stationsweg 

in Oostvoorne en het Dorpsplein in Rockanje zijn hiervan sprekende voorbeelden. Belangrijke 

onderdelen van de verharde buitenruimte verkeren echter in een zeer slechte staat van onderhoud. 

In het in 2015 verschenen rapport van de Rekenkamer wordt dit ondubbelzinnig aangetoond. 

Ondanks de indringende aanbeveling van de Rekenkamer om het achterstallig onderhoud op te 

pakken is de verantwoordelijke wethouder blijkbaar niet voornemens hier gehoor aan te geven. 

Moeten excuses op basis van “technische onvolkomenheden in de meetsystemen” serieus genomen 

worden?? Kan de wethouder inmiddels wel aangeven wanneer het onderhoud aan de infrastructuur 

wordt opgepakt of stuurt zij de voltallige Raad wederom met een kluitje het riet in? 

 

Afvalbeleid 

In 2015 is de beleidsnota afvalstoffenbeleid verschenen. Deze nota is de opmaat naar een betere 

scheiding van huishoudelijk afval. Met de beoogde maatregelen dient te worden voldaan aan de 

landelijke doelstelling. Via een burgerparticipatie traject zijn geruime tijd geleden de ideeën van de 

inwoners geïnventariseerd. Helaas is nog steeds geen vervolg gegeven aan de uitkomst. Eveneens is 

de, sinds vorig jaar, door diverse fracties herhaaldelijk gevraagde verruiming van de openingstijden 

van het afvalbrengstation nog steeds niet geregeld. De VVD fractie vraagt de wethouder nu eindelijk 

eens duidelijkheid te verschaffen over de stappen die zijn genomen in deze en wanneer de feitelijke 

maatregelen geacht worden in te gaan? Zo ingewikkeld kan dit toch niet zijn? 

Beheer openbare ruimte (openbaar groen) 

Over de kwaliteit van het openbaar groen kan de VVD fractie kort zijn. Zowel de samenstelling als het 

onderhoudsniveau  van het openbaar groen laten zeer te wensen over en beantwoorden niet of 

nauwelijks aan de o.i. geldende normen voor een gemeente als Westvoorne waar kwaliteit voorop 

staat. Wij realiseren ons dat het vrijwel onmogelijk is om binnen de huidige beleidskaders van het 

College financiële middelen vrij te maken voor het kwalitatief opwaarderen van de buitenruimte. 

Temeer daar de door het vorige College bedachte en ons inziens realiseerbare besparingen op geen 

enkele wijze invulling krijgen. 

Woonomgeving en duurzaamheid 

Milieu/woonomgeving 
Het (woon)klimaat is belangrijk. Zéker in Westvoorne waar we te maken hebben met de intensieve 
bedrijfsmatigheden van de aanliggende havens en industrie ten noorden van de gemeente. Enerzijds 
profiteren wij daarvan op economisch gebied, anderzijds ervaren de inwoners van Westvoorne ook 
de negatieve keerzijde van deze medaille: geluidsoverlast van treinen, overslag van goederen, 
stankoverlast, laagvliegende  helikopters boven onze natuurgebieden en toename van luchtverkeer 
van en naar The Hague/Rotterdam Airport. Belangrijk is het om onze goede buur te vriend te houden 
maar de VVD dringt er bij het College op aan vooral kritisch en waakzaam te blijven en ons niet met 
een speeltoestel in de duinen voor de kinderen ter compensatie het bos in laten sturen. 
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Ruimtelijke ordening 

Diverse visies en plannen op RO gebied zijn in de achterliggende periode met enige regelmaat de 

revue gepasseerd. De VVD fractie onderschrijft de aanpak van de inrichting van de buitenruimte op 

basis van visies. Waar het de feitelijke uitvoeringsplannen betreft overheerst een wisselend gevoel.  

De plannen voor de Ruy en Drenkeling spreken ons aan, de ligging en inrichting van de “villaparkjes” 

in de polder, als exponent  van de saneringsregeling glas, verdraagt onze instemming nadrukkelijk 

minder goed. Wij gaan er vanuit dat in de toekomstige Omgevingsvisie e.e.a. goed wordt afgehecht. 

Temeer daar de VVD fractie, vanuit openheid, transparantie en gelijkwaardigheid, geen voorstander 

is van “onderhandse blinde vlekken” welke als “konijn uit de hoed oplossing” wordt gekozen bij enige 

tegenwind vanuit de burgerij.  

Woonbedrijf 

Volkshuisvesting 
Na het unaniem genomen Raadsbesluit ontwikkeling Drenkeling 1e fase kan naar ieders tevredenheid 

gestart worden met de nieuwbouw van diverse woningen.  Positieve ontwikkelingen voor het dorp 

Rockanje, wat door de VVD van harte wordt ondersteunt. Tegelijkertijd wordt ook gewerkt aan een 

inrichtingsconcept voor de sportvoorzieningen, tezamen met externe partijen ter voorbereiding voor 

diverse deelontwikkelingen.   

Bij de ontwikkeling van Drenkeling 1e fase zullen duurzame en betaalbare woningen gebouwd gaan 

worden hetwelk de doorstroming binnen de gemeente zal bevorderen. De VVD fractie juicht dit toe 

en zal verdere ontwikkelingen in plan Drenkeling nauwlettend blijven volgen! 

De gemeente is bezig met de interne verzelfstandiging van het Woonbedrijf wat in 2017 verder 

opgepakt zal gaan worden. Uitgaande van handhaving van het huidige financieel beleid, budget 

neutraal verwerken van BBV- wijziging, leveren de exploitatieresultaten voor de komende jaren een 

beeld op die om maatregelen vragen. Uw college zal met nadere voorstellen komen en dit de Raad 

aanbieden bij de kadernota 2018. De VVD ziet deze met belangstelling tegemoet. 

Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

Het is de huidige coalitie van PW en IBW? wederom gelukt om de woonlasten voor de inwoners op 

een nagenoeg gelijk niveau te houden. Weliswaar met een greep uit de financiële reserves, het laten 

vervallen van de gebruikelijke aanvulling van de WMO reserves, interen op de eertijds opgebouwde 

kwaliteit van de openbare ruimte, geen besparing binnen de accommodaties te realiseren en geen 

invulling te geven aan (wettelijk) noodzakelijk beleid op het vlak van de inzameling van huishoudelijk 

afval, maar toch. Klaarblijkelijk is de stand op de COELO lijst van een groter belang dan voornoemde 

zaken. Het resultaat laat zich raden: de netto schuldquote loopt gestaag op naar een inmiddels 

risicovol niveau. De solvabiliteitsratio blijft onveranderd (te) laag op een zorgwekkend niveau en de 

exploitatieruimte is vrijwel nihil. Het laatste betekent dat de begroting weliswaar sluitend is, maar 

niet of nauwelijks ruimte biedt aan nieuwe beleidsinitiatieven of herstel van het oorspronkelijk 

kwaliteitsniveau van de openbare (buiten)ruimte. Samengevat is de conclusie, welke overigens in de 

begroting 2017-2020 wordt onderschreven door de samenstellers, dat de financiële situatie van 

Westvoorne in 2017 en evenzeer meerjarig, alles behalve rooskleurig is. Al met al weinig florissant en 

dit rechtvaardigt dan ook de vraag wat het College als initiatieven voorstaat om de financiële positie 

te verbeteren? De VVD fractie denkt hierin uiteraard graag met u mee. 
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De gewijzigde BBV voorschriften maken het voor de VVD fractie lastig om een goed vergelijk van de 

kosten en opbrengsten met voorgaande jaren te maken. Met name de nieuwe rentetoerekening en 

gewijzigde verantwoording van de overhead zorgen er voor dat slechts op saldoniveau vergelijk 

mogelijk is.  

 

Ten slotte.  

De VVD fractie ziet met de nodige zorg de (financiële) toekomst van Westvoorne tegemoet. Dit wordt 

mede ingegeven door het feit dat bij het tot stand brengen van de begroting 2017-2020 het 

onderdeel “Nieuw Beleid” is gedecimeerd tot enkele tienduizenden euro’s en zelfs de jaarlijkse extra 

storting in de WMO pot tot geschiedenis is verklaard. Tevens wordt fors ingeteerd op de reserves en 

neemt het achterstallig onderhoud aan de infrastructuur e.d. almaar grotere vormen aan. Het laatste 

zorgt voor verdere teloorgang van de buitenruimte - onze gezamenlijke woonkamer - en zal tevens 

de aantrekkelijkheid van Westvoorne  voor nieuwe bewoners verder doen afnemen.  

Het huishoudboekje jaarlijks op orde houden blijkt dan ook meer dan ooit  een krampachtige poging 

te worden om niet in de financiële gevarenzone te geraken.  

Het is echter niet des VVD’s om lijdzaam toe te zien. In constructieve samenwerking tussen de 

diverse fracties in de Raad moet het ons inziens mogelijk zijn het tij te keren. De VVD fractie staat 

daar uiteraard voor open. 

Nawoord, 

De VVD fractie dankt alle medewerkers voor de inhoudelijke ambtelijke ondersteuning in het jaar 

2016 en ziet wederom uit naar een goede en fijne samenwerking in 2017.  

 

Jaap Heijndijk, fractievoorzitter 


