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VERENIGING DORPSRAAD MUIDERBERG
NOTULEN 7 februari 2019 openbare bestuursvergadering
Aanwezige bestuursleden:
Jur Jonges, John Haug, Sandra Deuling, Ab Heij, Leon Imandt, Michiel Koekkoek, Miranda
Melger.
Aanwezige ambtenaren gemeente Gooise meren;
Kees Mellema, wijkadviseur, Marjan Hondtong, beleidsadviseur openbare ruimten.
Aanwezige medewerkers GAD;
Lisa van Helden (projectleider), Alice van ’t Klooster (project assistent), Inger van
Gelderen (beleidsadviseur), Larisa Landré (communicatieadviseur)
Afwezige leden met bericht:
Leden: Kees en Madelon Dik, Hans Manten, Lex maat, Lies Dijksma, Willemijn Jonkers.
Afwezige genodigden met bericht:
Fred Kollen, notulist/griffier, Barbara Boudewijnse, wijkwethouder.
Aanwezige leden:
Vera Reijnders, Nelleke Toxopeus, Willy Boer, Henk van Amerongen, Eugene Daems, Nel
de Wit, Harry Mock, Marion van Os, Eric -Pieter Vlaanderen, Frans de Winter, Yvonne
van Deijen, Don Pimble, Eric Noordhuis, Beppie van Raaijen, Rob van der Heijde, Charles
Wiss, Reynoud Homan, June Biallosterski, Ted Wevers, Fabian Schulting, Jan Stroband,
Johan Smit.
Overige belangstellenden: Jan Portengen.
Aanvang: aanvang vergadering 19.30 uur.
1. Opening
Voorzitter Jur Jonges opent de vergadering en deelt mede dat de vereniging thans 488
leden telt.
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2. Notulen openbare bestuursvergadering van 7 februari 2019
Leon Imandt merkt ten aanzien van groenonderhoud op pagina 6 op dat het wenselijk is
dat onderhoud aan het groen breder en beter door de gemeente moet worden
gecommuniceerd. Het gebeurt regelmatig, dat alleen de direct aanwonenden van de
onderhoudslocatie(s) op de hoogte worden gesteld. Het is van belang dat alle inwoners
van ons dorp die het groen en het groenonderhoud ter harte gaat van deze
werkzaamheden op de hoogte worden gesteld. Verder merkte Leon Imandt ten aanzien
van het bomenonderhoud nog op, dat weliswaar een lijst bestaat van bomen waaraan
niets mag gebeuren, maar dat het onduidelijk is hoe de onderhoudsplannen van de rest
van de bomen eruitziet. Hiervoor zou de gemeente een snoei/onderhoudsplan opstellen.
Er wordt inmiddels wel onderhoud gepleegd maar het is niet duidelijk volgens welk plan
dit gebeurd. Kees Mellema stelt voor dit nog even na te vragen bij de coördinator van dit
onderhoud.
Actie Kees.
De notulen worden met een kleine, onderstaande toevoeging voorgesteld door Hans
Manten goedgekeurd. “De gemeente bevestigt daarbij dat het rietland langs het water
ieder jaar gemaaid wordt en dat de nu aanwezige houtopslag (takkenbossen, wilgen etc.)
in de winter verwijderd zullen worden, zodat het geheel weer rietland wordt”.
3. Jaarverslag 2018.
Het verslag wordt integraal goedgekeurd.
4. Meldingen, ingekomen stukken
a. Dossier Den Ouden Groenrecycling
Tijdens het bezoek aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vernamen John
Haug en Ab Heij dat Den Ouden Groenrecycling bij de rechtbank in bezwaar gaat tegen
het niet toestaan van het wijzigen van de capaciteitsverdeling tussen grasachtig en
houtachtig materiaal binnen de vergunning voor totale capaciteit van 50.000 ton. Deze
zaak dient dan ook op 6 maart 2019 om 09.15 uur bij de rechtbank Haarlem. In die
procedure kunnen ook belanghebbenden als getuigen op verzoek/uitnodiging van de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bij de rechtbank gehoord worden. Het
bestuur zal een of twee bestuursleden afvaardigen naar deze zitting. Verder zal deze
rechtszitting aan de leden/inwoners van Muiderberg nog worden bekend gemaakt.
Diegenen die dan ook op deze openbare zitting aanwezig willen zijn kunnen daar ook
toe besluiten.
b. Uitnodiging deelname aan het platform WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
Dit platform houdt zich o.a. bezig met de toegankelijkheid van openbare gebouwen in
de gemeente. De gemeente doet een oproep tot deelname van belanghebbende
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inwoner(s) van Muiderberg. In dit platform binnen de gemeente zijn op dit moment
alleen bewoners van Bussum en Naarden opgenomen. De gemeente wil graag uit alle
kernen een vertegenwoordiger plaats laten nemen in bovengenoemd platform. Het
lijkt het bestuur niet noodzakelijk zelf hierin plaats te nemen. Besloten wordt een
oproep rechtstreeks aan alle leden en via FB aan alle inwoners te doen om hierop te
reageren. Jan Stroband merkt ten overvloede nog op dat de seniorenraad hierin ook
al is vertegenwoordigd. Kees Mellema merkt nog op dat de gemeente ook nog een
verzoek zal doen voor de deelname aan een zgn. mini-schouw waarbij alleen het
aspect toegankelijkheid met name voor blinden en slechtzienden onder de loep zal
worden genomen.
c. Nationale Boomfeestdag 2019
Deze dag zal voor de 62ste keer plaatsvinden op 13 maart met als thema “Ieder kind
een boom”. De gemeente stelt daarvoor totaal voor de gehele gemeente totaal 25
bomen ter beschikking. De bedoeling is dat de kinderen met hulp van de gemeente
deze bomen plant op plaatsen waar nu veel te weinig groen aanwezig is. Verzoeken
moeten bij de gemeente worden ingediend, aangezien er kinderen bij moeten worden
betrokken ligt het voor de hand hierover met de scholen contact op te nemen.
Actie Jur Jonges.
Verder is er besloten om voor de keuze van de boomsoort deskundigen te raadplegen
teneinde ook de biodiversiteit zoveel mogelijk in stand te houden.
d. Nationale buitenspeeldag op 12 juni 2019/ onthulling Community Art Project
Op 13 juni 2018 werd met succes in Muiderberg voor meer dan 100 kinderen de
eerste buitenspeeldag georganiseerd. Het ligt in de bedoeling dit jaar op 12 juni weer
een buitenspeeldag te organiseren. Vorig jaar zijn daarnaast ook initiatieven van de
grond gekomen zoals het opknappen van de Dorpsstraat. (Plantenbakken, begroeiing,
verlichting tijdens de feestdagen etc.) Tegelijkertijd werd het idee geboren de
Dorpsstraat en met name het platanenpleintje bij de dorpspomp een fraaier aanzien
te geven door het maken en aanbrengen van kunst (mozaïektegels) in samenwerking
met inwoners en schoolkinderen. Dat was de aanzet van het Community Art Project
dat o.a. inmiddels door de Rabobank wordt gesponsord, waarbij ook de gemeente
hulp bij dit project heeft toegezegd. Miranda Melger presenteert en visualiseert de
plannen voor dit project door middel van een foto presentatie, welke op de website
van de vereniging https://myalbum.com/album/L6wIMLLxwUzf beschikbaar zal zijn.
Het project zal op 12 juni tijdens de buitenspeeldag in aanwezigheid van de
burgemeester worden onthuld.
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e. Openbaar vervoer.
Op 30 januari werd er op het gemeentehuis in Bussum een politieke avond gehouden
met als thema openbaar vervoer. Gedurende dit wel erg korte tijdbestek van een uur
tijdens deze avond konden over deze nogal vage nota van uitgangspunten over de
toekomstige 10-jarige concessie zowel raadsleden, wijkplatforms, en burgers
inspreken. Gedurende deze periode van 10 jaar zijn er dan nog minimaal 3 momenten
ingebouwd waarin de uitvoering kan worden bijgesteld. Bij monde van Jur Jonges
heeft de vereniging beknopt haar mening over dit onderwerp gegeven. Met name een
vorm van vraag gestuurd vervoer door kleinere bussen buiten de spitstijden werd als
wens naar voren gebracht. Dit soort vervoer zou dan ook in de concessie moeten
worden opgenomen. Verder dienen de kernen in de gemeente goed bereikbaar te
blijven alsmede de treinstations inclusief station Almere-Poort. De bereikbaarheid
van de huidige haltes moet in ieder geval niet verslechteren. Ook werd aandacht
gevraagd voor het te verwachten toenemend verkeer op de A1 en A6 in de komende
periode tot 2030. Voor deze belangenbehartiging wordt gezamenlijk opgetrokken
met de stadsraad in Muiden. Er kon helaas vanwege de korte tijdsspanne niet al te
gedetailleerd worden ingegaan op de wensen die in Muiderberg leven. Door
raadsleden van alle partijen werden daarbij ook nog vele vragen gesteld, bij de
beantwoording daarop wilde de wethouder helaas niet in detail treden. De nota moet
nog verder door de raad worden bezien, waarna er uiteindelijk een programma van
eisen moet worden geformuleerd, waarmee de provincie aan de slag moet richting de
aanbieders in de markt. Tenslotte heeft het bestuur besloten contact op te nemen met
ROCOV NH (Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer NoorHolland), een (reizigers)organisatie die zich inzet richting regio en provincie voor een
zo goed mogelijk openbaar vervoer in de Gooi & Vechtstreek. Deze organisatie is
reeds vertegenwoordigd vanuit Bussum, Naarden, en Muiden. Het bestuur zal pogen
ook een afgevaardigde vanuit Muiderberg mee te laten spreken binnen deze
organisatie.
Actie John Haug.
f. Voortgang realisatie IKC (integraal Kind Centrum).
De noodzaak om de beide lagere scholen in Muiderberg te vervangen bestaat al enige
jaren. De Oranje-Nassau school is bouwkundig “end of live” en de vinkenbaanschool is
dat, ondanks een opknapbeurt, over enige jaren ook. De schoolbesturen hebben over
het samenvoegen van beide scholen op een locatie ook al overeenstemming bereikt.
De ideale locatie, waar ambtenaren en schoolbesturen het over eens zijn om nieuw te
bouwen op de gemeentewerf, is ook geen punt van discussie meer. Probleem is echter
nog wel dat er intern binnen de gemeente nog geen overeenstemming is over het
vertrek van de dienst die de gemeentewerf nu in gebruik heeft. Een
haalbaarheidsonderzoek door de gemeente voor dit plan is op ambtelijk niveau
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inmiddels ook al gaande. Voordeel van deze locatie is dat er daarmee twee
(gemeentelijke) locaties vrijkomen, die kunnen worden ingezet voor de zeer
noodzakelijk bouw van nieuwe, aan de vraag aangepaste woningen in Muiderberg. De
volgende stap is het opstellen van een programma van eisen, hiermee is ook al een
aanzet gemaakt. De financiering van een dergelijk project zou geen obstakel moeten
zijn en als alles volgens plan verloop kunnen de scholen in het nieuwe schooljaar
2023 in gebruik worden genomen. In een gesprek dat Jur Jonges en John Haug
hierover met de verantwoordelijke wethouder Nico Schimmel onlangs hadden, is
aangedrongen op het maken van een stappenplan zodat er meer duidelijkheid komt
over de voortgang van dit proces. Leon Imandt merk ten slotte nog op dat deze
ontwikkeling door de sportverenigingen wordt toegejuicht, maar dat er dan wel een
sportaccommodatie bij moet komen waar ook de sportverenigingen die dringend
binnenaccommodatie nodig hebben gebruik van kunnen maken.
g. Voortgang kustlijnvisie.
Met dit onderwerp wil het binnen de gemeente, deels door een tekort aan ambtelijk
capaciteit, nog niet erg vlotten. De gemeente bereidt nu een procedure voor met een
stappenplan waarbij alle partijen zullen worden betrokken. De vereniging zal in het
voortraject van dit stappenplan nadrukkelijk worden betrokken. Dit zal door een
werkgroep kustlijnvisie worden gedaan bestaande uit Leon Imandt, Jur Jonges, Rick
Sybesma, Ted Wevers en Fabian Schulting. Tenslotte heeft de vereniging bij de
gemeente aangedrongen op samenwerking met andere gemeenten aangezien de
kustlijn natuurlijk niet bij de gemeentegrens ophoudt. Ook voert de vereniging
oriënterende gesprekken met andere (particuliere) initiatiefnemers voor de
totstandkoming van een visie in o.a. Huizen.
h. Tweede enquête geluidhinder.
Deze tweede enquête werd gehouden van 6 tot 30 januari en had dezelfde
vraagstelling als de eerste enquête van vorig jaar die 307 respondenten kende. Het
aantal respondenten bedroeg nu bruto 273 personen waarvan 85% lid is van de
vereniging. Dit aantal moet nog worden “geschoond” vanwege mogelijke
dubbeltellingen en zal dus netto iets lager uitkomen. De resultaten zijn nog niet
volledig geanalyseerd maar een trend is wel al duidelijk waar te nemen. Van alle
respondenten gaf 85% aan buitenshuis last van het geluid te hebben, dat is een drie
hoger percentage dan de enquête van 2018. Als bronnen van overlast scoort het
vliegtuiglawaai verreweg het hoogst, vervolgens in aflopende volgorde de snelwegen
A6 en A1, het spoor en tenslotte lokaalverkeer. Overlast binnenshuis werd door 81%
van de respondenten gemeld, voornamelijk in de nacht en vroege ochtend als gevolg
van vliegverkeer.
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Verdere uitwerking van de enquête, het doorzenden van de resultaten aan de leden,
de gemeente en de pers zal in de loop van februari/maart plaatsvinden. Op de
opmerking van Ted Wevers dat er niet veel vertrouwen is in geluidsberekeningen van
de overheid wordt door Michiel Koekkoek nog opgemerkt dat de gemeente Gooise
Meren wel degelijk gedurende een jaar door een gespecialiseerd bedrijf Sensornet
laat meten op 2 locaties (Googweg en Breitnerlaan) in Muiderberg.
Actie Michiel Koekkoek, John Haug
i. Biomassacentrale in Diemen.
Deze biomassacentrale komt praktisch op de grens van de gemeenten Gooise Meren
en Diemen te staan en zal op houtsnippers worden gestookt. Het doel van deze
centrale is om energie op te wekken om water te verwarmen bestemd voor de
stadsverwarming in Amsterdam en Almere. Jur Jonges meldt dat er op 11 februari in
Diemen een avond zal plaatsvinden, waar de Nuon, RIVM en andere betrokken
partijen informatie over dit plan, waarover totaal niet met naburige gemeenten is
gecommuniceerd, zullen verstrekken. Besloten wordt dat in ieder geval enige
bestuursleden daar polshoogte zullen nemen. Ook werd duidelijk dat de politiek
inmiddels is gealarmeerd en dat ook van alle partijen raadsleden uit de gemeente
Gooise Meren zich daar zullen laten informeren.
j. Energietransitie.
Aan dit complexe technisch onderwerp wil de vereniging in de loop van het jaar meer
aandacht schenken. De bedoeling is hierover in de loop van het jaar dan ook een
thema-avond te beleggen. Jur Jonges doet een oproep aan leden die van dit
ingewikkelde onderwerp kennis van zaken hebben zich bij het bestuur te melden.
k. Dorpspraat (een krant voor Muiderberg)
Jur Jonges meldt dat de vandaag niet aanwezige griffie/notulist Fred Kollen voor de
vereniging het voortouw heeft genomen voor de opzet van een tweemaal per jaar uit
te geven krant. Een redactie is inmiddels samengesteld en er wordt nu met diverse
partijen gesproken over de indeling/opmaak, tekstuele inbreng, fotowerk, distributie
en financiering.
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5. Presentatie GAD (Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst), plannen voor
Muiderberg
De opdrachtgevers van de GAD zijn de in deze regio aangesloten 7 gemeenten.
Uiteindelijk bepalen deze gemeenten samen het uit te voeren beleid van de GAD.
Op verzoek van de gemeente Gooise Meren en de GAD presenteerden vier GADmedewerkers de toekomstige plannen van deze dienst voor Muiderberg.
De informatie valt uiteen in twee delen;
Een algemeen deel gepresenteerd door Inger van Gelderen, wat is/doet GAD? Waar
gaat het beleid in de toekomst heen en wat is al bereikt.
Een tweede deel gepresenteerd door Alice van ’t Klooster met de plannen voor het
aanleggen van enige ondergrondse afvalcontainers in Muiderberg en wat daarbij
komt kijken. Op enige locaties is deze oplossing noodzakelijk.
Nadrukkelijk werd gesteld dat deze plannen nog niet vastomlijnd zijn en dat het op
deze avond alleen gaat een richting aan te geven waarin de GAD denkt. Voor
definitieve besluitvorming zullen er nog diverse momenten zijn om ideeën in te
brengen en/of bezwaren te maken.
Teneinde de notulen niet al te lang te laten worden zijn in dit verslag alleen reacties
en vragen van inwoners opgenomen. De door Inger van Gelderen (beleidsadviseur
GAD) getoonde PowerPointpresentatie zelf biedt al veel informatie en kan via de
website van de vereniging https://www.dorpsraadmuiderberg.nl/wpcontent/uploads/2019/02/Presentatie-GAD-7-2-2019-aan-Dorpsraad-Muiderberg-kl.pdf

worden geraadpleegd.
GAD-projectleider Lisa van Helden loopt vervolgens de voorlopig geselecteerde
locaties voor ondergrondse afvalcontainers na. De ondergrondse oplossing is
noodzakelijk voor een gering aantal locaties met gestapelde woningbouw zonder
ruimte voor containers en op plaatsen waar nu weliswaar nog (inpandige) opslag is
maar waar dat in de toekomst vanwege wet- en regelgeving niet meer wenselijk zal
zijn. Door de GAD wordt op dit moment naar de volgende locaties gekeken:
1. Hoek Nienhuis Ruyskade -Aalscholver. Hier zijn ondergrondse containers gepland
voor restafval en verpakkingsafval (pmd) en mogelijk gft. Hierdoor zal er mogelijk
een parkeervak verloren gaan. Tijdens de bespreking is naar voren gekomen, dat
mogelijke gebruikers een door de gemeente versterkte voorziening hebben voor
minicontainers, waardoor de bedachte locatie voor ondergrondse containers
mogelijk niet noodzakelijk is. De GAD doet hier nader onderzoek naar.
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2. Florisberg, deze locatie voor alle soorten afval is al gereed en in gebruik genomen.
Een van de aanwezige containers voor restafval staat op grond van de Florisberg
en is geen eigendom van de GAD. Gekeken wordt nog of deze locatie op verzoek
ook geschikt kan worden gemaakt voor bewoners van het Kocherplantsoen. Voor
het gebruik zal dan vanwege de begrensde capaciteit wel met pasjes specifiek
voor de bewoners van het Kocherplantsoen worden gewerkt.
3. Waterhoen- hoek Meerkoet, hier staat reeds een oudere ondergrondse container
die moet worden opgekapt. De GAD denkt erover om de restafvalcontainer om te
zetten naar een container voor papier- en karton. Vanuit de zaal werd opgemerkt
dat papier ingezameld wordt door verenigingen. Hierdoor onderzoekt de GAD
welke afvalstroom of afvalstromen voor deze container in aanmerking komen.
4. G.A. Heinzeplein, hier staat al een glas en PMD-container. Het idee vanuit de
gemeente is deze locatie als algemeen toegankelijke voorziening, zonder
toegangspasjes uit te breiden, zodat ook papier, karton en gft- en etensresten op
de locatie kunnen worden weggebracht. Daarvoor heeft de GAD een andere locatie
op dit plein op het oog waar dit vanwege de ondergrondse infrastructuur wel
mogelijk zal zijn. Tijdens de bespreking is naar voren gekomen dat de beoogde
locatie op verschillende dagen vergund is aan diverse ambulante verkopers zoals
de viskraam, kaaskraam etc. De GAD onderzoekt alle mogelijkheden op het G.A.
Heinzeplein.

Algemeen:
Ophaaldagen afval / informatievoorziening.
Er is enige kritiek op de nogal veel verschillende dagen dat er verschillende
soorten afval wordt opgehaald. De hogere frequentie waarop de verschillende
GAD-afvalwagens langskomen is ontstaan vanwege de grotere hoeveelheid
verschillende soorten op te halen afval. De kosten van het gescheiden ophalen van
afval zijn weliswaar hoger maar daar staat tegenover dat de opbrengst na
hergebruik duidelijk groter is. Inmiddels heeft de GAD een goede Applicatie
ontwikkeld waar alle ophaaldagen en verdere informatie is opgenomen.
Vanuit de locatie Kocherplantsoen wordt gemeld dat deze locatie door de GAD af
en toe wordt “vergeten”. Woordvoerders van de GAD dringen erop aan dit
onmiddellijk te melden zodat het probleem wordt geregistreerd maar ook alsnog
kan worden opgelost.
De verspreiding van de (papieren) afvalkalender is na onderzoek weinig effectief
gebleken, 70 tot 80% van deze kalender gaat direct de container in, de
verspreiding heeft daarna voor een groot deel haar nut verloren. Overigens kan
een afvalkalender nog steeds telefonisch worden aangevraagd, deze wordt dan
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per post naar de aanvrager toegestuurd. Verder is het plan om meer publiciteit te
geven aan de app en de kalender voor (ophaal)activiteiten van de GAD.
Hoeveelheid afvalcontainers / aanzicht in Muiderberg.
Enige zorg werd ook uitgesproken over de zeer vele containers die veelal buiten
aan de voordeur geplaats geen fraai gezicht vormen in ons dorp. Een pleidooi voor
veel meer ondergrondse containers (uit het zicht) is loffelijk maar nu niet reëel.
Hiervoor zijn dan ook in lang niet alle aangesloten gemeenten mogelijkheden. Niet
de GAD gaat hierover maar de aanzet zal moeten komen vanuit de politiek die dit
zou moeten faciliteren.
Tuinafval in lente en herfst.
Verder werd ook nog de vraag gesteld of in de lente en herfstperiode een locatie
beschikbaar zou kunnen worden gesteld om tuinafval te deponeren. Opgemerkt
wordt dat zoiets een faciliteit is, die door de gemeente zou moeten worden
geboden. Hiermee zijn op verschillende locaties proeven gedaan maar het
probleem is dat er dan op die locatie ook andere (afval)stoffen worden
gedeponeerd die daar niet thuishoren. De gemeente gaat nogmaals kijken of hier
mogelijkheden voor een proef kunnen worden geboden. Ook de GAD is bereid hier
nog eens naar te kijken.
Papier en Karton / container te klein?
De hoeveelheden papier en karton groeien sterk als gevolg van de vele
internetbestellingen. De suggestie voor een grotere opening om ook grote dozen
in een papierafvalcontainer te kunnen doen is lastig in verband met de veiligheid.
Kinderen zouden erin kunnen klimmen en dat kan gevaarlijk zijn. Het fenomeen
volume van grotere dozen heeft zeker de aandacht van de GAD, dit vermindert
immers de capaciteit van de containers. Bewoners die niet uitkomen met een
kleine container voor papier en karton kunnen de GAD kosteloos verzoeken deze
om te ruilen voor een groter model. Dit geldt overigens voor alle behalve de
restafval containers.
Eindscheiding of scheiding aan de bron.
Er is in onze regio gekozen voor scheiding aan de bron. Dit besluit heeft diverse
redenen:
1. Papier en karton raakt niet sterk vervuild en heeft een bepaalde restwaarde
voor hergebruik. Vervuild papier door luiers, GFT afval, restafval is in principe
waardeloos en moet worden verbrand.
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2. Hetzelfde geldt ook voor GFT afval; is dit vermengt met andere afvalstoffen
(bijvoorbeeld plastics) dan kan dit niet goed meer worden verwerkt tot biogas
of compost.
3. Voor glas geldt eigenlijk hetzelfde; eenmaal vervuild met andere afvalstoffen is
dit waardevolle materiaal heel lastig na te scheiden.
4. Voor PMD (plastic) is de situatie anders. De nascheiding daarvan is lastig maar
niet onmogelijk. De installaties hiervoor worden steeds beter maar zijn nog
niet ideaal. Ook is de kwaliteit van na scheiding van de verschillende soorten
plastic nog niet ideaal voor hergebruik. Hier zou de verpakkings-industrie ook
nog een slag moeten maken.
Tenslotte wordt nog opgemerkt dat er voor na scheiding op dit moment niet
voldoende capaciteit aanwezig is
De Toekomst.
Er wordt uiteindelijk gestreefd naar een circulaire economie, zoveel mogelijk afval
hergebruiken onder het motto “afval is een grondstof”. Voor het totale proces zal
er een evaluatie worden opgesteld die met de bestuurders en de raden van de
gemeenten zal worden gedeeld. Daaruit moet een gezamenlijk beleid worden
vastgesteld dat zal worden uitgevoerd tot 2025.

6.
Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
7.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.38 uur

