
   Besluitenlijst raadsvergadering  datum : 25 mei 2021 van : J.A. Fröling-Kok doorkiesnr. : (0118) 555 410  afdeling : Griffie onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering 18-03-2021 registratie code : 21B.03445   Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van 18-03-2021  Aanwezig: Voorzitter : drs. R.J. van der Zwaag Griffier :  J.A. Fröling-Kok  Leden: Fractie SGP/ChristenUnie de leden: A.L. Jacobse, A.N. te Sligte,  A.W. Maris, J.M.I. Wisse en J. Melse  Fractie PvdA/GroenLinks de leden: P Blom, A. van Vliet, T. Lievense, P.H.J.L. Meijs en W.J.M. Rijken.  Fractie DTV de leden: J.A. de Buck en S. Sparreboom. Fractie VVD de leden: L.V.M. van den Berg, C.C.W. van den Berge en M. Osté-Aarnoutse. Fractie CDA de leden: B.L.H. van Hese, L.C. Meijers en J.W. Sanderse. Fractie LvK het lid: S. van Kervinck.  Mede aanwezig: de wethouders C. Maas, P.A.C. Wisse en L.A. Roelse.  Afwezig:   
 01 Opening  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij gaat kort in op het vertrek van raadslid de heer van de Bosse. En geeft aan dat zijn inzet gedurende de afgelopen jaren bijzonder gewaardeerde en gerespecteerd is. 
 
 02 Vaststellen agenda  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 03 Toelating en beëdiging de heer Melse als raadslid voor de fractie SGP/ChristenUnie  De voorzitter geeft aan welke stappen gezet zijn om in de vacature van de heer van de Bosse te voorzien. De commissie geloofsbrieven, bestaande uit mevr. Van den Berge en de heren Meijs en Sanderse hebben de geloofsbrieven van de heer Melse onderzocht. De heer 
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Sanderse, als voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven, geeft aan dat de heer Melse aan alle voorwaarden voldoet om tot de raad toegelaten te worden en adviseert de raad hiertoe over te gaan. De heer Melse wordt toegelaten tot de raad en legt ten overstaan van de voorzitter en de leden van de raad, de eed af. De heer Maris heet hem welkom. 
 
 04 Spreekrecht voor de burgers  De heer van Leeuwen maakt gebruik van het spreekrecht. Hij feliciteert de heer Melse met zijn benoeming tot raadslid. Vervolgens gaat hij in op diverse zaken. De inbreng van de heer van Leeuwen is terug te luisteren via de opnamen van de vergadering. 
 
 05 Vragenuur**  De fractie van SGP/ChristenUnie geeft aan vragen te hebben over twee onderwerpen. Deze zijn ook schriftelijk ingediend en terug te vinden op de memo behorende bij deze raadsvergadering. Aansluitend heeft de fractie nog een vraag over het kaasboerterrein. De vragen worden voorgelezen. Hij begrijpt dat het veel vragen zijn. Hoopt dat de wethouder er al enkele kan beantwoorden en geeft aan dat de overige beantwoording graag tegemoet te zien in de memo die de raad eind maart mag verwachten. Daarover zou hij graag in commissieverband met elkaar van gedachten wisselen.  Wethouder Maas gaat kort in op de vragen.  1. Hij geeft aan niet via de pers te communiceren met de raad. Veel informatie was al bekend bij de raad. Zoals de antwoorden op de vragen van de Lijst van Kervinck en de bestuursopdracht. In de PZC ging het om een duiding van bekende informatie. 2. Aansluitend gaat hij in op het verzoek van Meliskerke. Op die agrarische locatie was geen woningbouw voorzien. Bovendien moet er een ruimtelijke afweging gemaakt worden. 3. De vragen in de bestuursopdracht zijn nodig om de behoefte scherp te krijgen. Wat zijn betaalbare woningen en hoe houden we ze betaalbaar. Duidelijkheid komt in de memo. Bekend is dat het college hier vaart mee maakt. 4. De regionale woningmarktafspraken vallen niet onder categorie betaalbaar. Het is een harde plancapaciteit waar we niet onderuit kunnen. We willen meer ruimte om juist in de vraag van inwoners te voorzien. 5. We zijn nog steeds met Zeeuwland in gesprek om te komen tot de realisatie van Tiny Houses. Er zijn nog geen concrete plannen. Er hebben zich twee particuliere initiatiefnemers gemeld. Daar zijn we mee in gesprek.  Met het memo voor 1 april zal de raad breed geïnformeerd worden.  De fractie van PvdA/GroenLinks memoreert de door haar ingediende motie van 7 november 2019. Deze heeft het niet gehaald en werd niet gesteund door de fractie SGP/ChristenUnie. De fractie SGP/ChristenUnie dankt voor de beantwoording en ziet met vertrouwen de beantwoording van de vragen tegemoet.  De fractie van SGP/ChristenUnie vraagt ten aanzien van locatie Kaasboerderij of het college bekend is met een alternatief plan. Wethouder Maas geeft aan dat bestaande rechten worden gerespecteerd. Nieuwe initiatieven zullen aan de kustvisie getoetst moeten worden. De wethouder is op de hoogte van een veelheid van plannen. De fractie van SGP/ChristenUnie geeft aan mogelijk een keer terug te komen op deze zaak. 
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De fractie van SGP/ChristenUnie geeft aan dat er een informatieavond belegd is op 29 maart over uitbreidingsplannen van camping in den Bongerd. Ze vraagt of het college op de hoogte is van de betreffende plannen?  Wethouder Maas geeft aan dat onderzocht wordt wat er intern over bekend is. De informatie avond was niet bekend. Als informatie gedeeld kan worden voor die datum, zegt de wethouder toe dat te doen. 
 
 06 Vaststellen ontwerp besluitenlijst  De voorzitter geeft een wijziging aan op pagina 3 waar het woordje gereed toegevoegd is.  De fractie van de VVD memoreert aan de toegezegde schriftelijke beantwoording van haar vragen naar aanleiding van het plan van aanpak illegaal gebruik tweede woningen. Dit staat naar de indruk van de fractie niet goed in het verslag. (Noot griffier: aan de zin De voorzitter zegt toe overige vragen schriftelijk te zullen 
beantwoorden, is toegevoegd: waaronder de vragen van de VVD fractie.) 

 
 07 Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad  De lijst waar nodig aanpassen en aanbieden aan de gemeenteraad De fractie van het CDA geeft aan een aantal toezeggingen vanuit de vergadering van 11-02, op de lijst met toezeggingen te missen. De voorzitter licht toe waarom niet alle toezeggingen verwerkt zijn, geeft aan dat ze in beeld zijn en alsnog toegevoegd zullen worden. 
 
 08 Klachtenregeling  Voorgesteld wordt: 1. De Evaluatie klachtenregeling voor kennisgeving aan te nemen. 2. De conclusies en aanbevelingen van de Evaluatie over te nemen. 3. De Klachtenregeling Veere 2021 vast te stellen De voorzitter geeft het voorzitterschap over aan de heer Maris. De heer Maris draagt op zijn beurt het voorzitterschap over aan mevrouw van den Berge.   De fractie van SGP/ChristenUnie dient een tweetal amendementen in. Met het eerste amendement wordt beoogd artikel 3 lid 8 te wijzigen in: 
“Het verantwoordelijke afdelingshoofd draagt er zorg voor dat de klachtencoördinator binnen vijf werkdagen de gevraagde inlichtingen en stukken krijgt dan wel kan inzien.” Met het tweede amendement wordt beoogd artikel 14 lid 4 te wijzigen in: 
“Als de klacht betrekking heeft op een gedraging van de burgemeester, dan neemt de eerste locoburgemeester een beslissing op de klacht.”  De fracties geven in de eerste termijn hun standpunt weer over de beide amendementen.  De burgemeester laat als portefeuillehouder weten dat een tijdens de commissie aangedragen wijziging wel in art 11 is doorgevoerd, maar blijkbaar niet in art 14. Hij geeft aan dat de behandeling van een klacht gericht op de burgemeester behandeld wordt door de klachtencommissie. Het aangeklaagde orgaan neemt de beslissing. Hij geeft aan te snappen waar het wringt en zegt toe het amendement te steunen. 
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De maximale termijn voor het aanleveren van inlichtingen en stukken is twee weken. De inzet is dit zo snel mogelijk te doen. Zijn advies is om in dat licht 14 dagen te laten staan. Hij raad het amendement daarom af. Een evaluatie vindt jaarlijks plaats.  Op basis van het daarop volgende debat, besluit de fractie van SGP/ChristenUnie het tweede amendement in te trekken.  Het amendement met betrekking tot art. 14 lid 4 wordt in stemming gebracht en met 19 stemmen voor aangenomen. (zie bijlage) Het aldus geamendeerde voorstel wordt in stemming gebracht en eveneens unaniem aangenomen.  
 De vergadering wordt geschorst. De vergadering wordt om 20.47 uur heropend.  Voordat verder gegaan wordt met de behandeling van agendapunt 9 deelt de fracties van SGP/ChristenUnie mede namens de mede indieners VVD en Lijst van Kervinck, mee een motie vreemd aan de orde van de dag in te zullen dienen die zich richt op: compensatie eigen inwoners Parkeerjaarkaart. Omdat hij al kenbaar gemaakt was, is er niet bij stilgestaan hem bij het vaststellen van de agenda aan te kondigen. Ook de fractie van PvdA/GroenLinks laat weten een motie vreemd aan de orde van de dag in te zullen dienen met betrekking tot Intervence.  De voorzitter geeft aan de moties aansluitend aan agendapunt 12 te zullen behandelen.   09 Extra krediet aanleg pumptrackbaan Domburg  Voorgesteld wordt: 1. In te stemmen met een extra bruto krediet van €64.636 voor de realisatie van de pumptrackbaan te Domburg 2. In te stemmen om de kapitaallasten van het netto krediet gedurende 10 jaar voor 
€2.950 te dekken uit structureel onvoorzien.  Alle fracties reageren positief. Een aantal laat weten het wel een dure investering te vinden. Maar er lag een toezegging.  Wethouder Maas geeft aan dat de Domburgse jeugd waar voor het geld van de gemeente krijgen. De gemeente gaat vaart maken met de aanleg. Een basisschool heft laten weten zodra het weer mag geld in te willen gaan zamelen. En vanuit de Toeristische Impuls is een bijdrage geleverd in het kader van de leefbaarheid. Een evaluatie is een goede suggestie. Vraag is wel wat er geëvalueerd moet worden. Het gebruik van de pumptrackbaan zal gevolgd worden. Een evaluatie zal meegenomen worden in het speelplan.  Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
 10 Vaststelling bestemmingplan De Woongaard  Voorgesteld wordt: 1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijze en instemmen met het Rapport zienswijze & ambtshalve aanpassingen. 2. Te besluiten geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen. Omdat de eigendom van de gronden bij de gemeente berust is het verplichte kostenverhaal anderszins verzekerd. 3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Woongaard’ gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig het Rapport zienswijze & ambtshalve aanpassingen als bedoeld onder 1, en te publiceren onder nummer NL.IMRO.0717.0159BPWoogaaSrk-VG01. 
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 De fracties laten weten blij te zijn met het voorliggende voorstel. In reactie op een vraag naar een eerder plan op die locatie voor de realisatie van Tiny Houses, laat wethouder Maas weten dat hem dat niet bekend is. Gevraagd wordt of aan de bezwaren tegemoet gekomen is, van degenen die bezwaar gemaakt heeft. Wethouder Maas laat weten dat dit het geval is. De bedrijfsvoering van de bezwaarde komt niet in het geding.  Hij weet niet of er deze woonvoorziening vooral veel belangstelling van buitenstaanders trekt en niet van Veerse inwoners. Hij weet dat er belangstelling is bij een aantal inwoners. Na realisatie en bewoning van het wooncomplex kan nagegaan worden waar de nieuwe bewoners vandaan komen. De fractie van SGP/ChristenUnie wil die informatie graag ontvangen.  Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
 11 Hamerstukken 
 11.01 Subsidie niet gesprongen explosieven  Voorgesteld wordt: Een subsidieverzoek in te dienen bij het Ministerie van BZK voor een vergoeding van 
de kosten(€ 86.693) van onderzoek naar niet gesprongen Explosieven.  Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk unaniem aangenomen. 

 
 11.02 Kwaliteitsverordening Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht  Voorgesteld wordt: De Kwaliteitsverordening VTH vast te stellen  Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk unaniem aangenomen. 
 
 11.03 1e begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis  Voorgesteld wordt: In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis, waarin het door CZW-bureau/centrumgemeente incidenteel beschikbaar gestelde budget verwerkt is.  Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk unaniem aangenomen. 
 
 11.04 Controle Jaarrekening 2021 en 2022  Voorgesteld wordt: In te stemmen met het voornemen om de opdracht voor de controle van de jaarrekening over 2021 en 2022, via de weg van vrijwillige transparantie te gunnen aan Baker Tilly Accountants.  Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk unaniem aangenomen.   12 Ingekomen stukken  De fractie van SGP/ChristenUnie vraagt naar aanleiding van de Ingekomen Stukken aandacht voor de volgende stukken: 
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Stuk 12.04.15: Dit stuk hoeft niet meer naar de commissie.. Stuk 12.01.16: De begroting van de RUD wenst men in de commissie te behandelen. Stuk 12.04.05: de fractie wil graag een toelichting op de IHUP Stuk 12.04.13 en 21: De fractie van SGP/ChristenUnie heeft aantal inhoudelijke vragen en opmerkingen. Ze wil die bespreken in de commissie en zal ze voorafgaand schriftelijk voorleggen. De fractie van LvK sluit zich hierbij aan. De fractie van PvdA/GroenLinks geeft aan dat er sprake lijkt te zijn van een overgangssituatie. De fractie is benieuwd naar de consequenties van een tijdelijke vergunning. Waar liggen 
de financiële risico’s  De fractie van PvdA/GroenLinks vraagt aandacht voor de volgende stukken: Stuk 12.01.31: gaat om samenwerking tussen een aantal verbonden partijen. De fractie vraagt wat schaalvergroting gaat betekenen voor de grip op de verbonden partijen. De fractie wil dit graag in een RIB terug zien als er basisdocumenten voor beschikbaar zijn. Stuk 12.01.13: Hierover zijn door de fractie vragen gesteld. Daar komt een schriftelijke beantwoording op. Het stuk hoeft niet naar de commissie  

 
 13 Motie VVD, SGP/ChristenUnie, LvK compensatie eigen inwoners Parkeerjaarkaart 
 De fractie van SGP/ChristenUnie leest de motie voor en licht hem toe. De motie is als bijlage bij het verslag gevoegd en maakt daarmee onderdeel uit van dit verslag.  De fracties worden opgeroepen deze motie gezamenlijk vast te stellen. De fractie van de VVD refereert aan de vele boze reacties en hoopt langs deze weg iets te kunnen betekenen voor de inwoners.  De fractie van PvdA/GroenLinks refereert aan een motie over wonen van november die uitgesteld is en later unaniem aangenomen is. De fractie spreekt de wens uit dat op een vergelijkbare wijze met deze motie omgegaan wordt. Er zitten wat lastige aspecten aan de motie. De fractie deelt de gedachte om de signalen van inwoners uiterst serieus te nemen. Dat is nodig. Het is van belang om met elkaar het gesprek over de motie te voeren. Het is een gemiste kans dat dit niet gebeurt is.  LvK geeft aan dat betaald parkeren 1 april ingaat. Daarom is behandeling nu gewenst. De fractie van PvdA/GroenLinks geeft aan het buitengewoon optimistisch te vinden dat een motie ingediend op 18 maart met oog op de ingangsdatum van betaald parkeren op 1 april tijdig verwerkt kan worden. De indieners van de motie worden uitgenodigd de motie aan te houden, deze met elkaar verder te bespreken, te bezien in het overzicht van het totaal en bij de voorjaarsnota hierover te spreken. De fractie geeft aan de weerstand tegen betaald parkeren te begrijpen. Zaken zijn goed voorbereid. De fractie pleit er voor geen ad hoc beslissingen te nemen, maar bij de kadernota voor 2022 zaken in een breder perspectief te plaatsen en dan wijzigingen te overwegen.  De fractie van LvK vindt het onbegrijpelijk dat de fractie van PvdA/GroenLinks een heroverweging uit wil stelen tot de voorjaarsnota. Ook geeft hij aan dat deze fractie de argumentatie van snel invoeren en onzorgvuldigheid die van toepassing was op het invoeren van betaald parkeren, nu gebruikt in het kader van de motie: onbegrijpelijk.   De fractie van de VVD doet de suggestie de invoering van betaald parkeren uit te stellen naar 1 mei of 1 juni. Dan kan mogelijk iedereen tevreden gesteld worden.  De fractie van het CDA geeft aan ook niet doof te zijn voor de bezwaren in Zoutelande. Toch vindt de fractie het niet verstandig de invoering nu nog te veranderen. Er is keihard aan de invoering gewerkt. De fractie is voorstander van 
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goed en zorgvuldig evalueren. Dat is beter dan nu één groep te bevoordelen. Daarom steunt de fractie de motie niet. Vorig jaar heeft maar 11% van de inwoners een jaarkaart gekocht. Bij de kadernota kan geld beschikbaar gesteld worden voor onbedoelde situaties die aan het licht komen bij een evaluatie. De oppositie wordt uitgenodigd hierover mee te denken.  De fractie van de VVD licht toe waarom een beperkt aantal inwoners voorgaande jaren een jaarkaart gekocht hebben. Meer dan 6000 mensen heeft een petitie ondertekend. Dat is 1/4e deel van onze inwoners.  De fractie van SGP/ChristenUnie voegt toe dat het om een klein afgebakend stukje van de regeling gaat. De indieners van de motie hebben niet de intentie de hele regeling op de schop te nemen. Men wil slechts tegemoet komen aan de wens van inwoners de parkeerjaarkaart voor hen goedkoper te maken. De andere fracties worden nogmaals uitgenodigd hierin mee te gaan.   De fractie van het CDA is bereidt de motie te steunen wanneer er een paar aanpassingen gedaan worden, t.w. het jaartal wijzigingen in 2022, het bedrag in 75 euro in plaats van 100 euro en de overwegingen te nuanceren.  De fractie van DTV geeft aan de commotie te begrijpen. Beoogd was de dagtoerist te belasten middels parkeergeld. Er was al betaald parkeren, dat wordt uitgebreid. In ieder plan vallen mensen buiten de boot. De inwoners van Zoutelande worden opeens dagtoerist. De fractie heeft de bezwaren gehoord van inwoners en bedrijven die wonen in de ene zone en betaald moeten parkeren in een andere zone. Gaat dat niet leiden tot lege straten?  Ten aanzien van de Tageskarte vraagt de fractie zich af of 1 bord niet genoeg geweest was. Ieder besluit is nu een lastig besluit. De gemeenschappelijke deler is betaald parkeren in de kustplaatsen. Voor Zoutelande is dat nieuw en daarmee niet prettig.  De fractie is van mening dat niet alleen naar inwoners gekeken moet worden, maar ook naar de ondernemers. Nu alles overhoop gooien vindt de fractie niet handig. De fractie gaat niet in op het aanbod van de SGP/ChristenUnie fractie om de motie uit te breiden met ondernemers. De fractie van DTV wil zorgvuldig te werk gaan: luisteren, horen, evalueren, zaken meenemen dan ontstaat een juist beeld en kan doordacht gehandeld worden.  Wethouder Wisse geeft een toelichting op de invoering van betaald parkeren en gaat in op de wensen die ten grondslag liggen aan de motie. Het college snapt dat de invoering van betaald parkeren een grote verandering is, die niet leuk is. Hij is wel verdedigbaar. Er is ook breed draagvlak voor in de raad. Het is nu anderhalve week voor de invoering. Corona versterkt mogelijk de pijn van deze lastige beslissing. Hij geeft aan dat het uniform beleid betreft, wat uitgevoerd wordt binnen de kaders van het door de raad in december vastgestelde beleid. De uitvoering verloopt voorspoedig.  Hij ontraadt de motie: die is beperkt en vooral gericht op de terreinen D en E. Hij geeft aan dat het niet mogelijk is om onderscheid te maken tussen groepen mensen. Dat zou je ook niet moeten willen. Een goedkopere jaarkaart voor alle inwoners is niet haalbaar en niet wenselijk. Hij adviseert de motie aan te houden tot na de evaluatie.  Diverse aanvullende argumenten en overwegingen worden in het hierop volgende debat gewisseld. Daarbij worden over en weer handreikingen gedaan. Dit leidt echter niet tot overeenstemming over een motie waar ook andere dan de indienende partijen zich in kunnen vinden. De indieners van de motie wensen gehoor te geven aan de vele signalen vanuit de samenleving. De coalitiepartijen stellen zich op het standpunt mee te willen denken over aanpassingen op onderdelen, maar dit te willen doen op basis van een evaluatie, een bredere afweging in het kader van een brede context.   De fractie van SGP/ChristenUnie vraagt hoofdelijk stemming aan. 
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De motie wordt met  10 stemmen TEGEN (Sparreboom, De Buck, Meijers, Sanderse, van Hese. Lievense, Blom, Meijs, Rijken en van Vliet)  en 9 stemmen VOOR (Maris, Wisse, te Sligte, Melse, Jacobse, Osté-Aarnoutse, van den Berge, van den Berg en van Kervinck): VERWORPEN 
 
 14 Motie PvdA/GoenLinks en CDA: Borgen van de continuïteit van de jeugdbescherming/GI-functie in Zeeland  
 De fractie van het CDA leest de motie voor. De motie is als bijlage bij het verslag gevoegd en maakt daarmee onderdeel uit van dit verslag. Met de motie hebben de indienende fracties voor ogen dat de raad zich constructief opstelt. De motie beoogd een steun in de rug te zijn van het college.  De fractie van SGP/ChristenUnie vraagt zich af wat de toegevoegde waarde is van deze motie. Heeft het college deze steun in de rug nodig of niet?  De fractie van de VVD vraagt of deze motie wel een steun in de rug is voor het college. Er zijn al veel moties ingediend. De fractie steunt de motie niet omdat hij kritisch is richting de bestuurscommissie. Deze heeft wekelijks overleg met het ministerie. Ze is naar de mening van de fractie ook deskundig genoeg.  De fractie van het CDA licht toe dat de motie niet bedoeld is als en motie van wantrouwen richting de bestuurscommissie of twijfel wil uiten over haar capaciteiten. De fracties zijn teleurgesteld over de resultaten. Ze roepen de bestuurscommissie Op om waar nodig meer competenties in te zetten. De fractie van PvdA/GroenLinks licht tie dat de meerwaarde hem vooral zit in de oproep aan het ministerie om mee te financieren en naast het terugvalscenario ook mee te werken aan een vangnetscenario.  De fractie van DTV geeft aan dat de gemeente haar mandaat uit handen gegeven heeft. De decentralisatie heeft veel van mensen gevraagd. Nu zien we wat het oplevert. Ze weet niet of de motie echt een steun in de rug is. De fractie zou liever nadenken over de vraag hoe voorkomen we dit in de toekomst. De fractie steunt de motie niet.  De fractie LvK geeft aan de motie niet te steunen.  Wethouder Maas dankt voor de betrokkenheid Hij geeft aan dat er aandacht is voor alle onderwerpen die in de motie genoemd worden. Aan de competenties werd en wordt aandacht aan besteed. De kopgroep wordt langs verschillende wegen ondersteund. Als er iets ontbreekt wordt dat ingeroepen. Alle partijen moeten het samen doen. De Jeugdautoriteit is betrokken. Alle betrokkenen worden structureel op de hoogte gehouden. De raad zal tweewekelijks op de hoogte gehouden worden. Onderzocht wordt hoe het zit met de mogelijkheden om de wensen van JB West te continueren, ook in het kader van de aanbestedingswet. De vinger wordt aan de pols gehouden voor wat betreft de zorg voor jongeren. Nodig is het aannemen van de motie niet.  De fractie van het CDA geeft aan dat de indieners besloten hebben de motie aan te houden. 
 
 13 Sluiting  De voorzitter sluit de vergadering om 23.13 uur 
 
 


