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Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur 31 oktober 2O18
Aanwezig C.J.G.M. de Vet, Th.J.l.M. Schots, C.A.M. de Jong, H.P. Verroen, C.B.M.E. Franssen, C.C.F. Mureau,
A.F.M. Meuleman en I.C. Bierkens
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Opening
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"Rondje langs de velden" (t7.OO-L7.15 uur)
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Thema (t7.L5-L7.3O uur)
WSBD2023 (presentatie Rosanne Franken)

4

Nota's ter besluitvorming AB

4.a

Partiële herziening van de keur
In het kader van Winnend Samenwerken hebben de drie Brabantse Waterschappen
in 2015 samen één gelijkluidende, uniforme keur met bijbehorende uniforme
algemene regels en beleidsregels vastgesteld. Afgesproken is deze regelgeving
jaarlijks actueel te houden. Het is in het belang van inwoners, bedrijven en de
waterschappen zelf wenselijk om regelgeving duidelijk en actueel te houden.
Een beheergroep van de drie waterschappen, aangestuurd door de drie
portefeuillehouders van de dagelijkse besturen zien toe op het actueel houden van
de keur. De procedure voor een partiële (dat wil zeggen: gedeeltelijke) herziening
van de keur die nu opgestart is, komt voort uit die jaarlijkse cyclus. De drie
waterschappen volgen daarin met dezelfde stukken zo veel als mogelijk dezelfde
procedure en planning. Zo blijft de uniformiteit van de regels tussen de drie
waterschappen gewaarborgd.
Het dagelijks bestuur heeft de inspraakprocedure voor de keur voorbereid en het
algemeen bestuur daarover op 30 mei jl. geinformeerd. Ondertussen is de
inspraakprocedure doorlopen en zijn de zienswijzen door de drie waterschappen
gezamenlijk beoordeeld. Het nu voorliggende voorstel om de keur partieel te herzien
is ook voor de drie waterschappen gelijkluidend.

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 28 november
2018. Het algemeen bestuur stemt in met het besluit tot vaststelling van de
'Eerste partiële herziening Keur waterschap Brabantse Delta 2OL5'.
4.b

Partiële herziening peilbesluiten 2O18 fase 1
In de periode 2OO9-20L0 heeft waterschap Brabantse Delta voor alle daartoe
verplichte gebieden peilbesluiten vastgesteld. Het waterschap streeft ernaar om de
peilbesluiten continu actueel te houden door middel van een doorlopend proces van
herzieningen, hiervoor wordt een strategie uitgewerkt. Voor een aantal peilgebieden
is het peilbesluit verouderd, hiervoor is een nieuwe afweging gemaakt. Deze set
partiële herzieningen zijn de start van dit doorlopende proces.
Dit voorstel betreft de ontwerp partiële herzieningen van de peilbesluiten
Oosterhout-Waalwijk, Gat van de Ham, Etten-Leur-Breda, Moerdijk en SteenbergenBrabantse Wal met nieuw vast te stellen peilen en/of begrenzingen van
peilgebieden. Per deelgebied, vaak een clustering van enkele peilgebieden, is
hiervoor een onderbouwing opgesteld.
Het ontwerp besluit heeft van 16 juli tot27 augustus 2018 ter inzage gelegen. Er is
één zienswijze ingediend. Het besluit is naar aanleiding van de zienswijze aangepast.
De afweging is gemaakt op basis van het vigerende beleid. Deze partiële herziening
draagt bij aan een groter areaal met actuele peilbesluiten.

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 28 november
2O18): Het algemeen bestuur stelt het besluit partiële herziening

peilbesluiten 2018 fase 1 vast.
4.c

Mandatering van het dagelijks bestuur tot het verstrekken van
uitvoeringskredieten in 2O19
Aan de hand van projectlijsten met de te verstrekken uitvoeringskredieten bepaalt

het algemeen bestuur van welke investeringen de besluitvorming over de
kredietvotering in 2019 blijft voorbehouden aan het algemeen bestuur. Van de
overige investeringen wordt de uitvoering gemandateerd aan het dagelijks bestuur,
mits bij het toekennen van de uitvoeringskredieten wordt gehandeld binnen een
vooraf vastgelegde onzekerheidsmarge.

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 28 november
2O18): Het algemeen bestuur besluit van welke investeringen in 2019 de
besluitvorming over de kredietvotering blijft voorbehouden aan het
algemeen bestuur.
4.d

Begroting 2O19 Waterschap Brabantse Delta
Op 20 maart 2019 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. In de huidige

bestuursperiode zijn er forse budgetten uitgetrokken voor het
hoogwaterbeschermingsprogramma, klimaatadaptatie, waterkwaliteit, het
zoetwaterprogramma/ digitalisering en betrouwbaarheid van de assets. In de
Kadernota 2079-2028 is te lezen dat deze projecten, mede onder invloed van de
klimaatverandering, het afgelopen jaar in een stroomversnelling zijn geraakt. Deze
lijn wordt in de Begroting 2019 onverminderd voortgezet.
De Begroting 2Ot9 vormt het financiële kader voor de uitvoering van de
programma's in 2019 en is een nadere uitwerking van de eerste jaarschijf van de
meerjarenraming in de Kadernota 2019-2028. De uitgangspunten, netto lasten en
grondslagen voor heffing zijn geactualiseerd op basis van voortschrijdend inzicht

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 28 november
2O18): Het algemeen bestuur stemt in met:
1. De Begroting 2O19.
2. De voorgestelde dekking van het resultaat van de taak
Watersysteembeheer (e 5.7 4t.539 nadelig) :
a. Toevoeging financiële meevallers aan de bestemmingsreserve DFB-WS: €
8,45.714
b. Onttrekking uit de bestemmingsreserve DFB-WS: € 1.792.166
c. Onttrekking uit de egalisatiereserve WS: € 4.795.086
3. De voorgestelde dekking van het resultaat van de taak Zuiveringsbeheer
(€ 2.380.198 nadelig):
a. Toevoeging financiële meevallers aan bestemmingsreserve DFB-ZB: €
960.825
b. Onttrekking uit de bestemmingsreserve DFB-ZB: € 87O.631
c. Onttrekking uit de egalisatiereserve ZB= € 2.470.392
4. Het vaststellen van het subsidieplafond voor het verstrekken van
subsidies volgens de regeling "Aanpak van emissies uit diffuse bronnen"
voor 2O19 op € 36.OOO.
5. De nieuwe verdeelsleutel van de beheerproducten Bestuursrechtelijke
handhaving en Strafrechtelijke handhaving.
4.e

Vaststelling belastingverordeningen 2O19
Jaarlijks wordt aan het algemeen bestuur geadviseerd de belastingverordeningen
vast stellen voor het komende jaar, waarin de nieuwe belastingtarieven zijn
opgenomen. Dit gebeurt gelijk met de vaststelling van de begroting voor het
komende jaar.

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 28 november
2O18): Het algemeen bestuur stemt in met:
1. de vaststelling van de Verordening verontreinigingsheffing waterschap
Brabantse Delta 2O19 en de daarbij behorende bijlagen I en II;
2. de vaststelling van de Verordening watersysteemheffing waterschap
Brabantse Delta 2O19;
3. de vaststelling van de Verordening zuiveringsheffing waterschap
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Brabantse Delta 2O19 en de daarbij behorende bijlagen
4.1

I en II.

Vaststelling Projectplan Waterwet EVZ 't Vlietje (Steenbergen)

De gemeente Steenbergen is voornemens om in eigen beheer het deeltraject EVZ 't
Vlietje te realiseren. Dit deeltraject maakt deel uit van een grotere EVZ Breede
watergang - 't Vlietje. Deze laatste is (onderdeel van het Regiobod Natuurnetwerk
West-Brabant).
De EVZ-inrichting beslaat een traject van ca. 340 meter met een breedte van ca. 25
m breed. Inrichting van EVZ 't Vlietje wordt door de gemeente gecombineerd met
cultuurhistorisch herstel van de West Brabantse waterlinie, Bovendien wordt de
beleefbaarheid en educatieve waarde verbeterd, door aanleg van een laarzenpad,
steigertje en het plaatsen van informatieborden (buiten de EVZ-zone). Hiervoor is
subsidie van Landschap van Allure beschikbaargesteld. Alleen de aanleg van een
flauw talud op de oostoever en het plaatsen van een steigertje op de westoever zijn
waterwetplichtig. Hiervoor moet door het waterschap een projectplan Waterwet
vastgesteld worden.
Bij de planvorming en ontwerpfase heeft het waterschap ondersteuning verleend
(exploitatie); Voor de uitvoering (planning februari 2019) is geen bijdrage van het
waterschap nodig.
In dit geval is voor de verkorte vaststellingsprocedure gekozen. De herinrichting is in
overleg met de omliggende eigenaren tot stand gekomen en afgestemd met alle
belanghebbenden. Alle ingrepen vinden plaats op eigendom van de gemeente
Steenbergen en bovendien betreffen het slechts beperkte ingrepen, zonder
negatieve gevolgen voor de waterhuishouding. De verkorte procedure is daarmee
gerechtvaardigd, aangezien er geen inspraakreacties verwacht worden.

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 28 November
2O18): Het algemeen bestuur stelt het projectplan en ontwerp EVZ't Vlietje
in de gemeente Steenbergen vast. Na vaststelling van het projectplan
Waterwet wordt het projectplan bekend gemaakt en ligt het plan gedurende
zes weken ter inzage, waarbij voor belanghebbenden de mogelijkheid voor
bezwaar en beroep open staat.
4.9

PHARIO demonstratieproject PHA2USE
PHA is een biologisch afbreekbare kunststof die geproduceerd wordt door bacteriën.
Deze bacteriën komen ook voor in de rioolwaterzuiveringssystemen van de
waterschappen. In het PHARIO (PHA uit RlOolwater) pilotproject hebben de
waterschappen aangetoond dat prima PHA uit rioolwater gemaakt kan worden voor
een concurrerende prijs. In het achterliggende jaar is geprobeerd de markt te
overtuigen PHA te gaan maken. De markt durft de investering in deze fase niet aan.
Om de markt zo te interesseren dat ze investeringen wel aandurven is meer
testmateriaal nodig om toepassingen te ontwikkelen en is verdere opschaling nodig.
Dit kan gerealiseerd worden in een demonstratie installatie. In het PHA2USE project
wordt de PHARIO Demonstratie gecombineerd met de demonstratie van PHA uit
i ndustrieel afvalwater.

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 28 november
2O18): Het algemeen bestuur stemt in met:
1. Voorwaardelijke deelname aan een demonstratieproject om PHARIO
verder te ontwikkelen. De deelname is in de vorm van een
samenwerkingsverband (PHA2USE) met vier andere waterschappen (De
Dommel, Scheldestromen, Hollandse Delta en wetterskip Fryslân)' STOWA
en industriële partners (waaronder HVC en Paques). Voorwaarden zijn:
o Volledige project financiering, inclusief subsidies, is rond;
o Financieel project risico ligt bij HVC. Geen budget overschrijding voor de
waterschappen;
o Gedegen juridische samenwerkingsconstructie met duidelijke
governance;
o Aanbesteding risico geborgd;
2. Het beschikbaar stellen een uitvoeringskrediet van € 560.000'- voor het
demonstratieproject als bijdrage in de totale projectomvang van €
11.5OO.OOO,-;
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3. Het verstrekken van mandaat voor het voeren van de onderhandelingen
voor een samenwerkingsovereenkomst met de beoogde PHA2USE partners
(Waterschappen en als belangrijkste industriële partners HVC en Paques)
aan de portefeuillehouder zuiveringsbeheer.
5

Nota's ter besluitvorming DB

5.a

Versnelling aanpak wateroverlast
In het kader van de STUW is vorig jaar door de waterschappen en de provincie
afgesproken om 'alles uit de kast'te halen om te versnellen op alle thema's uit het
STUW. Eén van de thema's is de aanpak van wateroverlast (waterberging). Er is in
beeld gebracht welke opgave er precies ligt en hoe de programmering daarvan eruit
ziet, zowel bij het waterschap, als bij onze partners. Op basis van die analyse zijn
concrete mogelijkheden geïdentificeerd om verder op te versnellen en is in beeld
gebracht welke consequenties daaraan verbonden zijn. Versnelling is niet alleen
nodig vanwege de STUW-afspraken, maar ook om de doelen uit het waterbeheerplan
te realiseren.
Voorgesteld wordt om enerzijds verdiepend onderzoek te versnellen daar waar de
opgave nog niet voldoende helder is en om daar passende maatregelen bij te
definiëren. Anderzijds zijn er elf locaties door het hele beheergebied geïdentificeerd
waar versneld een uitvoeringsproject geprogrammeerd zou kunnen worden. De
kosten van het onderzoek worden geraamd op €70.000 en de versnellingsprojecten
op ongeveer €3 miljoen. Voordat hiermee verder aan de slag gegaan wordt, wordt
deze voorstellen voor versnelling eerst voorgelegd aan het dagelijks bestuur voor

een'go-no go'.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het verder oppakken van een
versnelling voor de aanpak van wateroverlast.
5.b

Partiële herziening van de algemene regels en beleidsregels bij de keur
In het kader van Winnend Samenwerken hebben de drie Brabantse Waterschappen
in 2015 samen één gelijkluidende, uniforme keur met bijbehorende uniforme
algemene regels en beleidsregels vastgesteld. Afgesproken is deze regelgeving

jaarlijks actueel te houden. Een beheergroep van de drie waterschappen,
aangestuurd door de drie portefeuillehouders van de dagelijkse besturen zien toe op
het actueel houden van de keur. De procedure voor een partièle herziening van de
keur, algemene regels en beleidsregels die nu loopt is, komt voort uit die jaarlijkse
cyclus. De drie waterschappen volgen daarin met dezelfde stukken zo veel als
mogelijk dezelfde procedure en planning. Zo blijft de uniformiteit van de regels
tussen de drie waterschappen gewaarborgd.
De inspraakprocedure is gelijktijdig doorlopen en de zienswijzen zijn door de drie
waterschappen gezamenlijk beoordeeld. Er zijn vier zienswijzen ingediend en naar
aanleiding daarvan is het voorstel voor het aanpassen van de algemene regels op
onderdelen aangepast en kan met die aanpassingen nu definitief vastgesteld
worden.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het vaststellen van de'Tweede
partiële herziening Algemene regels waterschap Brabantse Delta', de'Derde
partiële herziening Beleidsregels voor waterkering, waterkwant¡te¡t en
grondwater' en de'Tweede partiële herziening Hydrologische
uitgangspunten voor afvoeren van hemelwater'.
5.c

Aanvraag voorbereidingskrediet renovatie gemalen Moerdijk en Niervaert
Uít technische inspectieronden is geconcludeerd dat de mechanische en
elektrotechnische installaties van poldergemalen Moerdijk en Niervaert aan het einde
zijn gekomen van de levenscyclus en dat renovatie noodzakelijk is. Eerder is door
het dagelijks bestuur besloten over de mate van behoud van cultuurhistorische
waarde van beide gemalen. De renovatie kan nu gericht worden voorbereid. Gemaal
Moerdijk zal in de huidige situatie, inclusief dieselmotor worden behouden en de
bestaande historische elementen zullen, indien nodig, worden gerestaureerd.
Gemaal Niervaert zal worden gerenoveerd met respect voor de bestaande
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beeldkenmerken en worden uitgerust met visvriendelijke pompen waarbij de huidige
dieselmotor wordt vervangen door een elektromotor. Met deze adviesnota wordt
een aanvullend voorbereidingskrediet aangevraagd om de renovaties technisch en
contractueel nader voor te bereiden.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het beschikbaar stellen van
een aanvullend voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen ter grootte
van € 152.OOO'- voor de renovatie van de gemalen Moerdijk en Niervaert.
Het totale voorbereidingskrediet komt hiermee op € 2OO.OOOT-.
5.d

Managementletter 2OLA-4
Exploitatie: Voor 2018 is de verwachting dat de producten en diensten voor het
overgrote deel conform de Begroting 2018 worden uitgevoerd. De verwachting is
ook dat er financieel binnen de kaders van de begroting wordt gebleven. Op
organisatieniveau is het verwachte exploitatieresultaat bijna gelijk aan het begrote
resultaat. Op taakniveau zijn er wel afwijkingen:
Het verwachte positieve resultaat op de taak Watersysteembeheer ten opzichte van
de begroting bedraagt € 1,2 miljoen positief en wordt met name veroorzaakt door
het naar boven bijstellen van de belastingopbrengst watersysteem gebouwd
vanwege een hogere WOZ-waarde met ongeveer € 1,6 miljoen en doordat de
bijdrage aan het HWBP in 2018 pas in september betaald hoeft te worden in plaats
van mei (voordeel: € 0,6 miljoen). Daarnaast veroorzaakt de afboeking van het
project anticiperende grondaankopen een nadeel van € 0,9 miljoen en zijn er enkele
kleinere voordelen.
Het verwachte negatieve resultaat op de taak Zuiveringsbeheer ten opzichte van de
begroting bedraagt € 1,7 miljoen en wordt met name veroorzaakt door lagere
verwachte belastinginkomsten (€ 0,5 miljoen nadelig). De verwachting is dat er, met
name vanuit de meetbedrijven, minder vervuilingseenheden aangeleverd worden.
Daarnaast is de verwachte bijdrage aan SNB € 0,6 miljoen nadelig (voor een
toelichting zie $ 1.5 Ontwikkelingen bij verbonden partijen). De kapitaallasten zijn €
0,7 miljoen nadelig vanwege een aantal doorgevoerde schattingswijzigingen (voor
een toelichting zie de tabel geld van programma 4000) en overige nadelen. Verder is
in het beleidsvoornemen "Water van waarde" al geduid dat de staat van de assets
niet optimaal is, wat leidt tot onverwachte correctieve onderhoudsuitgaven (€ 0,4
miljoen nadelig). Slechts een beperkt deel van de overschrijdingen is beinvloedbaar.
Gezien het risicoprofiel en de continuïteit van het Zuiveringsbedrijf is het zeer
beperkt mogelijk om in het vervolg van 2018 het tekort significant terug te dringen.
Investeringsuitgaven: In de Begroting 2018 is € 50,6 miljoen aan bruto
investeringsuitgaven opgenomen. De uitgavenprognoses zijn enigszins naar beneden
bijgesteld naar € 49,3 miljoen.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. Managementletter 2OL8-4 en het hierin opgenomen verwachte
bedrijfsresultaat;
2. het agenderen van managementletter 2OI8-4 als mededeling voor het
algemeen bestuur van 28 november 2018.
5.e

Toetreding Het Waterschapshuis tot Werkgeversvereniging
Het Waterschapshuis (HWH), de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de 21
waterschappen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, is
voornemens om een besluit te nemen over het al dan niet toetreden tot de
Werkgeversvereniging voor Waterschapssector. Daartoe verzoekt HWH elk AB van
de deelnemende waterschappen om wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten
aanzien van toetreding HWH tot de Werkgeversvereniging voor Waterschapssector.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt ermee in HWH te berichten dat
waterschap Brabantse Delta positief staat ten opzichte van de toetreding
HWH tot de Werkgeversvereniging voor Waterschapssector.

s.f

Aanvraag aanvullend voorbereidingskrediet capaciteitsuitbreiding rwzi
Dinteloord
Met de ketenpartners is vastgelegd in afvalwaterakkoorden dat de capaciteit van
rwzi Dinteloord zal worden uitgebreid voor het verwerken van het afvalwater van de
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gemeente Steenbergen (kern Dinteloord) en het Agro & Food Cluster (AFC) Nieuw
Prinsenland te Dinteloord. Verschillende onderdelen in het zuiveringsproces dienen
hiertoe te worden aanpast. Met deze adviesnota wordt een aanvullend
voorbereidingskrediet aangevraagd om de capaciteitsuitbreiding technisch en
contractueel nader voor te bereiden.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het beschikbaar stellen van
een aanvullend voorbereidingskrediet ter grootte van € 1OO.OOO,- ten
behoeve van capaciteitsuitbreiding rwzi Dinteloord. Het totale
voorbereidingskrediet komt hiermee op € 2OO.OOO,-.
5.9

Kansrijke alternatieven, Verbetering Regionale Keringen Mark-Dintel-Vliet
Ten behoeve van de verbetering van de afgekeurde regionale keringen gelegen
langs de Mark, Dintel en Vliet, wordt momenteel gewerkt aan de voorbereiding van
een voorkeursalternatief. De spelregels voor de alternatievenontwikkeling en de
reikwijdte van de mogelijke alternatieven zijn vastgelegd in de'Nota integrale
projectopgave'van 29 maart 2018. Deze nota is door het dagelijks bestuur in mei
2018 vastgesteld.
Daarop volgend zijn alle mogelijke alternatieven om tot versterking van de keringen
te komen in beeld gebracht. Daarna heeft een trechtering plaats gevonden waarbij
de kansloze alternatieven zijn gescheiden van de kansrijke alternatieven. De
kansrijke alternatieven zijn de oplossingsrichtingen welke zinvol zijn om nader te
onderzoeken. In de nota die voorligt ter besluitvorming is de trechtering naar
kansrijke alternatieven uitgewerkt. Dit is een tussenmijlpaal om uiteindelijk te
komen tot het voorkeursalternatief.
Vooruit lopend op een bredere integrale systeemanalyse zijn enkele
principeberekeningen gemaakt naar aanleiding van wensen van de omgeving, die
aandacht vroeg voor rivierverruimende maatregelen. Deze maatregelen zijn nu nog
onzeker m.b.t. effect en implementatie, zijn niet in een kort bestek te realiseren en
maken een dijkverbetering niet overbodig. Daarom wordt voorgesteld om de
effecten van deze systeemmaatregelen te beschouwen als een reserve voor de
toekomst.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in:
1 met de'Nota kansrijke alternatieven, verbetering Regionale Keringen
Brabantse Delta';
2 met het voorstel voor reservering van systeemmaatregelen voor de
toekomst.
6

Bespreking externe vertegenwoordiging

6.a

Uitnodigingen voor het dagelijks bestuur van 31 oktober 2O18
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de uitnodigingen, het advies en de
lijst van bezigheden voor kennisgeving aan.
Er wordt een felicitatiebrief gestuurd aan Water Natuurlijk
DB l¡d Schots is zo mogelijk aanwezig bij de bijeenkomst voormalig
burgemeesters Kring West Brabant op 22 november 2O18 in Breda
DB l¡d Mureau is aanwezig bij het Bouwberaad West Brabant op 26
november 2O18 in Etten-Leur
Er zijn geen DB leden aanwezig b¡j P1O op 29 november 2O18

7

Mededelingen

7.a

Innovaties in beeld 2O18
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 28 november
2O18): Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

8

Ingekomen stukken

8.a

Brief Unie van Waterschappen 'Vacature voorzitter Unie van
Waterschappen'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van de Unie van
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Waterschappen voor kennisgeving aan.
8.b

Evaluatie oordeelsvorming sessie 1O oktober 2018
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt het memo voor kennisgeving aan.

8.c

Schriftelijke vragen fractie Ons Water/Waterbreed over brand bij TUF te
Dongen op 11 oktober 2O18 met DB-reactie
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de schriftelijke vragen van de fractie
Ons Water/Waterbreed en de DB-reactie, na redactionele wijziging, voor
kennisgeving aan.

8.d

Concept standpunt algemeen bestuur op het aangepast voorstel tot
wijziging belastingstelsel UvW
Besloten het dagelijks bestuur neemt het concept standpunt, na
redactionele wijziging, voor kennisgeving aan.

9

Besluitenlijst
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 16 oktober 2O18
vast.

10

Rondvraag

11

Sluiting om 19.25u

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 13 november 2OI8,

Ded

raaf

c. G.M

De wnd. secretaris-dire

dr. A.F.M. Meule
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