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Gemeente Outkwater
Verslag van de openbare N'ergaderilzg van het forum Samenleving, gehotlden op 13 oktober 2014 in het
Stadhuis aan de Visbrug 1 te Oudewater.
Aanwezie
de heer J.W. val) Wijllgaardell (CDA) voorzitter
mevrouw M.C. Geerdes (de Ollalalnkelijkell) lid
de heer C.W.M. Stolwijk (de Ona|lal|kelijkel|) Iid
mevrouw J.J. de Vor - van de Bunt (CDA) lid
de heer H.F. van Leusden (CDA) plv. lid
mevrouw A.P.M. van Wijk (VVD/D66) wnd. plv. Iid
de heer A.J, van Winden (VVD/D66) lid
mevrouw J.W.W. de Wit-Groenendijk (Christenullie-sGp) Iid
de heer mr. R.P.A. van Aalst griftier
Aanwezie op uitnodizine
College Jztpz? but-gell|eester en wethouders
de heer drs. L.W. Vermeij
de heer drs. A.M. de Regt
AmbtelLike ol-ganibcltie
de heer A. Knevel
mevrouw A. van der Ploeg
de heer D. Wering
Aanweziee externen
mevrouw A.G.M. van Rossum MBA (bestutlrder Zuwe Hofpoort Ziekellhuis) agendapunt 5
de heer 1. de Korte (directeur Ferm Werk) agendapunt 6
mevrouw H. van Baren (directeur o.a. Welzijn Oudewater) agendapunt 6
mevrouw T. Kok (CJG Oudewater / Careyn) agendapunt 6
de heer W. Kok (RAWB) agendapunt 6
wethouder
wethouder
sectorhoofd BBZ a.i.
beleid.sadviseur sociaal domein
ProgralxlMalnallager Sociaal domein
1. Openina
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergaderillg en heet alle aanwezigen welkom.
2. Vaststellen aaenda
Het forum stelt de agenda conform het voorstel vast.
3. Vraeenhalfuu|l'e Proarammabeerotine 2015
Er zijn geen inspl'ekers.
4. Verslae eecombineerd forum Samenlevine en Ruimte van 16 september 2014
E i tekstuele op- en/of aallmerkingen. Het verslag wordt olzgewijzigd vastgesteld : E
r z jn geen .
5. Toelichtine stand van zaken toekomst Zuwe Hofpoort Ziekenhuis : E E (
Mevrouw Van Rossum geeft een preselltatie over de toekomst van het Zuwe Hofpoort ZièkellhùisE çnoçù E
' - ' # tie is naar rtmd enfora genmiléïîl E
gr|jîel . e presenta . E
De heer Stolwijk zegt dat de toekomst van het Hofpoort een fait accompli is. Waarom zijn: en Je E
afgelopen jaren zoveel investerillgell gedaan? Mevrouw Van Rossum zegt dat er de afgelopéù jaièli
helelnaal niet veel is gei'nvesteerd. Zeven jaar geleden is de entree venlieuwd, maar daarnâ zijrà geen Ejfote
illvesterillgell meer gedaan. De laatste drie jaar is er slechts 1 ,5 miljoen euro ge'j'llvesteerd en dài is niet
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veel voor een ziekellhuis. Haar voorganger heeft zeven jaar geleden de ontstane olltwikkelingell niet
kunnen voorzien. De overdekte parkeel'garage is lliet voor niets niet dool'gegaal).
De heer Stolwijk vraagt naar de GGZ zorg. Mevrouw Van Rossum zegt dat die zorg jaren geleden is
overgegaan naar Altrecht. Een jaar geleden heeft Altrecht besloten om de vestiging eind 20 1 5 te sluiten.
Er is (nog) geen nieuwe huurder.
ltlevrouw Van Wijk zegt dat de raad van Oudewaîer en andere raden in de regio hun grote zorg hebben
geuit. Heeft u nog iets met die zorg kunnen doen? Mevrouw Van Rossum zegt haar excuses aan te
bieden voor het feit dat er te weinig aandacht aan het onderdeel collpmullicatie is besteed. Het heeû geen
invloed op de i|llloudelijke beweging die is ingezet, maar wel proeeslnatig als het om de colulnulzicatie
gaat.
Mevrouw Van Wijk vraagt welke taken in Woerden blijvel). Mevrouw Van Rossum zegt dat er heel
veel zorg in Woerden blijft. De klinische bedden verdwijnen uit Woerden. Voor een ziekelllxtyisopllame
met naclltvel'blijf moet men naar Nieuwegein of Leidsche Rijn.
Mevrouw Van Wijk vraagt of de zorgverzekeraars de initiator van de ontstane olAtwikk'elillgell zijn. EIA
of zij met de plannen hebben ingestemd. Mevrouw Van Rossum zegtja.
Mevrouw Van Wijk vraagt of er na de bestuurlijke fusie sprake is van een toekomst bestendig
ziekenhuis in Nieuw'egeilx. Mevrouw Van Rossum zegt dat het een dijk van een ziekenhuis zal ziin. Zii
maakt zich geen zorgen over de finaneiële status van het Sint Antonius.
Mevrouw De Wit vraagt of de operatiekalners verdwijnen. Mevrouw Van Rossum lterhaalt haar eerdere
antwoord op de vraag welke zorg uit Woerden verdwijnt.
Mevrouw De Wit vraagt of het protest van velen nog tot een lleroverwegi|pg van het besluit kan Ieiden.
Mevrouw Van Rossum zegt nee, De kwaliteit van zorg kent meer aspecten dan die van zorg in de
nabijheid.
Mevrouw De Wit vraagt wat er lnet de vrij te komen ruimtes gaat gebeuren. Daar denken we over na
aldus mevrouw Van Rossum.
De heer Van Leusden vraagt of het gebooëecelltrulu in Woerden blijft. Mevrouw Van Rossum zegt nee
en geeft een korte toelichtilxg. Voor heel veel zaken betreffkllde de zB/angerscllap kan men ook na de
fusie nog gewoon voor in Woerden terecht, maar niet voor de bevalling zelf.
De heer Van Leusden vraagt hoelang de tusswlstap van de polikliniek in Woerden zal duren. Mevrouw
Van Rossum zegt dat de poliklEiniek van belang is voor de ziekenlluizen in Nieuwegein en Leidsche Rijn.
De poliklilaiek in Woerden zorgt voor de doorvernijzillg van veel klanten die anders weleens naar een
ander ziekenhuis in de regio zouden kunnen gaan, bijvoorbeeld Gouda.
De voorzitter bedankt mevrouw Van Rossum voor haar komst en heldere toelichtillg. Mevrouw Van
Rossum zeg't desgevl'aagd graag bereid te zijn om nog eens terug te komen.
6. lnteeraal Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2016
De voorzitter stelt voor het voorstel in vier blokken te behandelen. Blok 1 : Beleid (inclusief integrale
toegang), beslispuntel) 1 en 5, blok 2: Verordellilzg WMO 201 5 en Jeugdhulp, beslispulaten 2 en 3, blok 3:
de Ferln Werk verordellilzgell, beslispunt 4 en blok 4: privacy, beslispunt 6. Het forum gaat akkoord.
De heer Kok spreekt namens de RAWB in. Hij zegt dat een besluit pas een goed besluit is als het is
uitgevoerd. Hou de uitvoering in de gaten! Voorts benadrukt hij het belang van een goede sociale kam't.
Er komt een evaluatie, klall|evredellheidsollderzoek en een thematisch overleg. Heel goed en belangrijk.
Wie gaat dat doen? Tenslot'te wenst hij het sociaal stadsteam veel succes. Hou als raad toezicht op de
praktijk. Wethouder De Regt zegt dat het in samellnrerkillg met Welzijn Oudewater zal gebeuren, onder
veralxtwoordelijklleid van de gemeente. We blijven alles goed volgen, aldus de wethouder.
Blok 1
Mevrouw De Vor zegt dat de raadsinformatiebijeenkolnst van 8 oktober een goede bijeellkomst was die
veel vragen heeft weggenolnen. Is er ook een advies van de RAWB en WsW-raad? Is het voor de
inwoners duidelijk wanneer zij zieh moeten melden bij het sociaal stadstealn of bij de sociaal coach? Gaat
het sooiaal stadsteam ook echt bij de mensen langs? In de eerder toegezolldell raadsinfo|atiebrief
passend ondenvijs staan een aantal actiepulztelz. Wat is de stand van zaken? Mevrouw Van der Ploeg
zegt dat er alleen een advies van de Wmo-raad is. De heer Kok heeft zojuist namens de RAWB
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illgesprokell. De WsW-raad heeft in een e-mail laten weten te verwiizen naar een advies aan de gemeente
Woerden van april van dit jaar en nog uitsluitelld te zullen adviseren aan Ferm Werk. Wethouder De
Regt zegt toe deze e-mail aan raad en fora te doen toekomen (toezeeeine). Mevrouw Van Baren zegt
dat de soeiaal coaches onderdeel zijn van het stadsteam. Zij komen in beeld bij de meer complexe
gevallen. Wethouder De Regt voegt toe dat er veel aandacht is voor de collàll|ullicatie richting de burger.
Het stadsteam zal er ook zeker zelf op uitgaan. Het is de bedoeling om er zo vroeg mogelijk bij te zijn.
Het overleg met de onde|ijsorgallisaties gaat geleidelijk en het zou wat hem betreû best wat sneller
mogen gaal), aldus de wethouder. Als er meer te melden is, dan komt hij uiteraard ook met meer
informatie richting de raad. De heer Van Leusden benadrukt het belang van een goed contact met het
onderwijs. Het ondenvijs heeû een belangrijke siglaaalfullctie.
Mevrouw De Wit heeft de volgende vragen (vooraf sclpriRelijk ingedielld):
'é1. In het beleidsplan wordt uitgegaan van bereidheid van burgers /.7/7? taken vrijwillig uit te voeren. Wat
als dit toch tegen zal vallen en veel lneer geld nodig zal zéjz/ om deze beraanîde vrjwillige taken op te
vangen met profes'siolîals?
2. Kan in het Beleidsplall een garantie worden opgenomen dat idetîtiteit%gevllelige zorg gegal.alîdeel-d
wordt? Kulmen door deze keuzej|ljheid inwoners van onze gemeente vrlj gebruik maken van de zorg die
leven|'beschçluvleljke in.îtellillgel: bieden?
3. Is geloçôoverluiging een valide reden in onze genteente om aœupraak te maken op het PGB?
4. Op welke basis worden de gelden verdeeld nu er ont|'chottiîîgplaals vindt?
5. Kan de wethouder garanderen dat de kwaliteit van zorg gevlaal-bol.gd blljàû? Htle denkt u de zorg op
peil te houden tetzj|tjl de gelden minder worden?
6. Via de WMO zjn gevrekken gevoerd nlet diverse kerken. Wœ is er concreet qfge|proken?
7. Weet de gemeente hoeveel gezinnen bij jeugdzorg belrokken ztjn? Wordt ambulante zorg çtf bljv. een
uitllttibïllaalb'ilîg dllol-gegevel: door de instanties nu nog Bureau Jeugdzorg?
8. Hoeveel procent van de Oudeks|atel-se bevolking heqft op de een ofandere wljze hulp nodig?
9. Waar staan de bejloegdheden beschreven van de sociaal coach en door 'kj'àc wordt de ze per.vçlçm
precies aange.îtuul-d elî/ofgecolltroleeé-d?
l 0. In de bLilage staan ctjfers van het-jaar 2012-2013. In hoeverre zfj|? deze nog actueel?
1 1. In hoeverre kunnen mensen aangezet worden tot het verlenen van mantelzorg en heqh u bedacht
welke misstanden daaruit kunnen vool-tkonten zoals liçfdeloze verpleegtechnische handelingen? Hebben
de nlalîtelzol-gel-b' een geheilîzhouding.%plicht?
12. Waar komt het SA VE team opeens vandaan? Wie zljn het precies?
13. Beseh de wethouder dat veel ouderen geen/zeer Hein sociaal netwerk hebben en lwe denkl u dat te
gaan vergroten?
14. Wat is de status van de contracten met zorpel'leiîer.î op dit moment? In hoeverre bltjû de à-waliteit
gev,aarborgd?
15. Als de huisartsen in onze gemeente een patiënt vel-bvljst naar een zol-gin-b'tellillg die niet
gecotîtracteerd is door de gemeente, lçrl,lkt de patiënt deze zorg dan vergoed?
1 6. Hoe gaat u de preventie concreet oppakken om duurdere le en 2' Wns zorg te voorkomen? 1.% er
relatie-onder.b'teuning in het ilrevel|tieve aanbod van onze gemeente om gezinnen stabiel en sterk te
houden? Wilt u dit nog gaan oppakken?
l 7. Hoe wordt heel concreet op korte termLin een goede uitleg gegeven aan de bevolking? ''
De antwoorden op de vracen van mevrouw De Wit:
Ad 1 ) wethouder De Regt zegt dat de v|'ijwilligersorgallisaties zich aan het voorliggellde beleidsplan
Ilebben gecolnlnitteerd en zij ztlllen ook van gelneentezijde worden gefaciliteerd.
Ad 2) wethouder De Regt zegt dat via wetgeving 80/90% colxtillui'teit van zorg is gewaarborgd. Hij wijst
op de lnogelijkheid van het PGB en spreekt de hoop uit dat in de toekomst meer PGB'S worden
toegekend.
Ad 3) dat staat Ios van het PGB, aldus de wethouder.
Ad 4) kenmerk van olltsclpottillg is geen verdeling vooraf, aldus de wethouder.
Ad 5) De wethouder zegt dat van de aanbieders ook kwaliteit wordt geëist. Oudewater staat net als alle
400 gemeenten voor een grote uitdaging. Door middel: van de vele vrijxvilligers in Oudewater zal gepoogd
worden zoveel mogelijk dure zorg te voorkomen.
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Ad 6) in het kader van het opstellen van het beleidsplal: is ook gesproken met de diaeolaieëll.
Ad 7) de wethouder verwijst naar de eerder toegezolldell raadsillfol'lnatiebrief op dit punt. De getallen uit
20 1 2 hebben als uitgangspullt gediend. Mevrouw Van der Ploeg zegt in december meer te zullen weten.
Ad 8) dat zou ik ook heel graag exact willen weten, aldus de wethouder.
Ad 9) hiervoor kan verwezen worden naar bijlage 6. 111 de notitie is een fullctieproGel opgenomen. De
sociaal coaches worden aallgestutll'd door Welzijn Oudewater. Over de bevoegdlledel) moet nog
afstemming plaatsvilldell, aldus de wethouder.
Ad l 0) dat zijn de gellalàteel'de kellgetalslelx. De wethouder zegt in 20 1 5 meer te zullen weten.
Ad 1 l ) De wethouder zegt dat niemand tot mantelzorg kan worden gedwongen. Misstanden komen
zowel voor onder vriiwilligers als onder professionals.
Ad 1 2) dat is de naam voor een team in het kader van de jeugdzorg, afkomstig van Bureau Jeugdzorg. De
wethouder geeft een korte toelicllting.
Ad l 3) Het is geen eigenstandige taak van het sociaal stadsteam. Er is voor de samelllevillg eel) grote taak
weggelegd, aldus de wethouder.
Ad I 4) De wetllouder zegt dat het illkoopproces goed op schema ligt en dat kwaliteit is geborgd.
Ad l 5) dat kan met het PGB, aldus mevrouw Van der Ploeg.
Ad 1 6) Mevrouw Van Baren zegt dat preventie een belangrijk onderdeel is. O.a. is een start gemaakt
lnet welzijn op recept. Mevrouw Kok (publieke tribune) zegt dat preventie nu een taak van het CJG is
en geeft een korte toelichtilzg op het belang van die taak. De vl'ijwilligers zullen erg worden belast en
daarom is het belangrijk dat zij door professionals worden oladersteund. De stap naar het stadsteam zal
voor velen een grote stap zijn. Zij spreekt dan ook haar zorg uit over de voorgestane olltwikkeling.
Mevrouw Van Baren zegt dat de CJG functie nog deze maand aan de pilotfase van het stadsteam wordt
toegevoegd. De gang naar het stadsteam zal heel laagdrelnpelig zijn. Er komt een spreekuur.
Ad l 7) de wethouder verwijst naar een bijeelakolust in De Eiber op l 2 november a.s. Er wordt een folder
uitgedeeld op de markt en voorts veel infonnatie via de gemeelatelijk infopagina in de Ilsselbode.
De heer Van Winden vraagt naar de controle van het systeem. Hoe gaan we de mensen die hulp nodig
hebben vinden? Denkt Welzijn Oudewater nog aan andere huisvestillg? 111 het stadskalltool' komt ruimte
vrij. Hoeveel fte gaat Welzijn Oudewater aannemen? Zit er schot in de oprichting van de pahicipatieraad?
Is l ' lijn zorg ook psychologisclle zorg? En wat is 0 lijns zorg? Is er een risicoanalyse van het
totaalbeleid? Mevrouw Van Wijk vraagt hoe het toeziclàt op Welzijn Oudewater is ingericht? Mevrouw
Van Baren zegt dat Welzijn Oudewater een onderdeel is van Stichting Welzijn Woerden en boven het
bestuur zit weer een Raad van Toezieht. Vanaf 1 januari wordt Welzijn Oudewater een zelfstandige
stichting. De heer Van Leusden ziet graag een organogram naar de raad komen. Wethouder De Regt
zegt het gevraagde organogram toe (toezeeeine). Hieruit zal ook het aantal |e's blijken. Over Iltlisvesting
van Welzijn Oudewater in het stadskantoor wordt gesproken, aldus de wethouder. Mevrouw Van der
Ploeg zegt dat de Wmo-raad Oudewater gaat uitbreiden en dan wordt dat de pa|icipatieraad. 0 lijns zorg
is de zorg uit het eigen sociale netwerk, aldus de wethouder. 1Y Iijns zorg is de zorg die dicht tegen de
burger aan zit, zoals de huisarts. 111 de Iaatste bijlage is het toezicht Welzijn Oudewater bescllreven.
Mevrouw Geerdes vraagt of drie maanden proefdraaien voldoende is. Kan er ieder forum salmelllevilzg
een toeliclltillg stand van zaken gegeven worden? Wordt Welzijn Oudewater werkgever van het
stadsteam? Hoe gaat Welzijn Oudewater vrijwilligers werven? En hoe gaat de gemeente daarin
faciliterell? Wethouder De Regt zegt simpelweg niet meer tijd te hebben. Het jaar 20 l 5 is het
tralasitiejaar. 11) dat jaar zullen we ook heel veel moeten leren. Er komen managelnentrappoëages, in
beginsel om de drie maanden. En vaker als dat nodig blijkt te zijn. De wethouder zegt er kort op te zullen
zitten. Via een vrijwilligersballk' zullen de nodige vrij|villigers gevonden worden. De gemeente heeû
daarin geen rol, met uitzondering van het leveren van publicitaire hulp.
Blok 2
De heer Van Winden vraagt wat vrij toegankelijke hulp is. Wat is onze visie op de jeugdhulp? Is de
inhoud van de verordellingel) afgestemd met Woerden? Dat zijn voorzieningell in Oudewater waar
iedereen gebruik van kan maken, aldus mevrouw Van der Ploeg. Voorts stelt zij dat de visie in het
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beleidsplal: staat. Ja, er heeft afstemming met Woerden plaatsgevondel). De voorgelegde verordening zijn
overigens in Iloofdlijlnell conform de VNG-lllodelv'erordelaillgen.
Mevrouw Geerdes vraagt hoe de clliëlltellilpspl'aak voor de jeugd is geregeld. Jeugd is een onderdeel vall
de paëicipatieraad, aldus mevrouw Van der Ploeg.
Mevrouw De Vor verwijst naar artikel 1 3 van de verordelailag jeugdhulp. Het college zorgt er voor dat er
een beroep kan worden gedaan op een vedrouwelàspersool). Is het college vel'alltNvoordelijk voor de
? Waar is die veralztwoordelijklpeid o|ldergebracllt? De wethouder zegt-scllrihelijk
vertrouw enspersoon
op deze vraag terug te komen (toezezzine).
Blok 3
De heer Van Winden vraagt of de tekorten bij Ferln Werk opgelost worden binnen de geldstronlell van
het sociaal domein. Of gaat dit de Algemene Reserve worden? Wethouder De Regt verwijst naar de
raadsillformatiebrief op dit punt. Naar aanleiding van de tekorten heeû hij intensieve gesprekken met
Ferm Werk gevoerd. 11) dit kader heeft hij om een extra inspanning van Ferm Werk gevraagd met als doel
het aantal OudeNvaterse tlitkel'illgsgereclltigdell omlaag te kriigen. Ferm Werk heeft zich hiertoe bereid
verklaard en nadere bel'iclltgevilzg volgt. De heer Korte zegt dat er nog in 20 1 4 een extra pilot wordt
opgestart. Er volgen extra gesprekken met de Oudesvaterse cliënten. Wethouder De Regt zegt dat in dit
kader vooral wordt ingestoken op de reclltmatiglleidtoets. De heer Korte zegt zijn best te zullen doen,
maar geen garanties te ktlllnen geven. Hij wijst op de toename van het aantal vluchtelil|gen.
|levrouw Geerdes vraagt over overleg is met Oudewaterse bedrijven. Wethouder De Regt zegt dat er
overleg is ttlssen Oudewaterse bedrijven en Ferm Werk. Hij heeft ook overleg met oollega Vermeij oln te
kijken hoe dit te koppelen aan het economisch beleid. De heer Korte bevestigt het contact met de
Oudewaterse bedrijven, maar het mag van hem graag inniger. Hij verwacht ook een betere toekomst in
deze.
Mevrouw De Wit vraagt om een toeliolltillg op het onderdeel tegenprestatie. Hoe krijg je mensen in een
werkritme? 111 de pa|icipatieverordelzing staat alles wat nodig is, aldus de heer Korte. De wet schrijft
voor dat het geen re-integl'atielniddel mag zijn. De wet verbiedt ook het niet opnemen van de
tegenprestatie. De heer Korte heeû vertrouwen in de werking van de paëicipatieverordellillg en verwacht
dat het dan ook niet zover zal komen.
Blok 4
Wethouder De Regt vraagt het forum toestelnlnilag om de schriûelijke vragen op het onderdeel privacy
van mevrouw Schouten (VVD/D66) schriûelijk af te mogen doen, De antwoorden heeft hij al. Het forum
gaat hiennee akkoord. De wethouder zegt toe om de antwoorden zo spoedig mogelijk aan raad en fora te
doen toekomen (toezeeeine).
Mevrouw Geerdes vraagt wanneer het pl'ivacyprotocol gereed zal zijn. De heer Wering zegt sowieso
voor 1 januari 20 l 5. 111 20 l 4 is de privacywetgeving niet gewijzigd en daarom volstaan voor nu de
bestaande protocollen. Er komt nieuwe wetgeving aan en dan zal opnieuw naar de protocollen worden
gekeken.
Mevrouw De Vor vraagt of bekend is wie onze mensen in het kader van de jeugdzorg zijn. Zijn er al
individuele gesprekken gevoerd? Wie het zijn zal uit de gegevensoverdracl|t van het Rijk blijken, aldus
mevrouw Van der Ploeg. Als zij zich melden, gaan we in gesprek. Pas na de overdracht kunnen zij actief
worden benaderd.
Conclusie: bespreekstuk.
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7. Ter inzaee Iieaende stukken en mededelineen
Er zijn geen vragen over de ter inzage liggende stukken.
Er zijn geen llzededelillgell.
8. Geleeenlleifl tot het stellen van vraeen aan tle po|efeuilleholltlers
Er zijn geen vragen.
9. Sluitine
De voorzitter sluit de vel'gaderillg oln 22.35 uur en bedankt eenieder voor zijn/haar inbreng.
'' ' /ongewijzigd vastgesteld in de openbare vergaderillg van het forum Salnel|levil|FRuijnte van
maandag 24 november 20 1 4.
De griffier,
de vo - rzîk7è?à ()
,7 t ,. .
R A. vj.p d ogen
. . m. j)
y'
.f
Toezezeineen van het colleee:
l . wethouder De Regt doet raad en fora de e-mail van de WsW-raad toekomen, waarin zii verwijzen
naar een advies aan de gemeente Woerden van april van dit jaar en stellen nog uitsluite|ld te adviseren
aan Ferm Werk'
wethouder De Regt doet raad en fora een organogram met betrekking tot Welzijn Otldewater
toekomen. Hieruit blijkt het toezicht op Welzijn Oudewater en het aantal Re's;
wethouder De Regt komt met een nadere toelicl|ting op altikel 13 van de verordeningjeugdhulp en
dan met name als het gaat om het asped wie verantwoordelijk is voor de in dit artikel genoemde
veërouwenspersoon',
wethouder De Regt zegt toe om de antwoorden op de vragen van mevrouw Schouten inzake het
onderdeel privacy zo spoedig mogelijk aan de raad te doen toekomen.


