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Beschikbaar stellen compensatie coronamaatregelen gemeentefonds
(parafenprocedure 06-05-2021)
Gemeenten ervaren onverminderd de financiële gevolgen van de coronacrisis.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voert doorlopend
gesprekken met de Rijksoverheid over financiële compensatie voor gemeenten.
Het kabinet heeft aangegeven gemeenten en de andere medeoverheden in deze
moeilijke en financieel onzekere tijden – net als in 2020 - te blijven ondersteunen.
Na het verschijnen van de decembercirculaire gemeentefonds 2020 heeft het
kabinet de afgelopen tijd aanvullende maatregelen genomen ter compensatie
van de financiële gevolgen van de coronacrisis.
Op 26 maart 2021 zijn gemeenten geïnformeerd over dit nieuwe
compensatiepakket voor medeoverheden. Voorbeelden van beleidsterreinen
waarvoor compensatiemiddelen worden ontvangen zijn: toeleiding naar werk,
schuldenbeleid, bijzondere bijstand, cultuur, de begeleiding van kwetsbare
groepen en de bestrijding van eenzaamheid. Ook ontvangt de gemeente
middelen om het perspectief van jeugd en jongeren te verbeteren. Het college
stelt de gemeenteraad voor deze middelen voor uitvoering beschikbaar te stellen
in de begroting 2021.
Besluit
De raad voor te stellen de door het Rijk beschikbaar gestelde compensatie voor
de coronamaatregelen in de begroting 2021 beschikbaar te stellen.

3

Voorstellen A-procedure

3.1

Herziening begrotingssubsidie N.V. Sportbedrijf Lelystad 2021
De N.V. Sportbedrijf Lelystad ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente
Lelystad voor de uitvoering van het beheer, de exploitatie en de instandhouding
van de bij de N.V. Sportbedrijf Lelystad in eigendom zijnde sportaccommodaties.
Op basis van een administratieve correctie is de begrotingssubsidie voor de N.V.
Sportbedrijf Lelystad voor 2021 verhoogd met € 12.500.
De verleende begrotingssubsidie voor 2021 komt daarmee op € 3.719.063.
Besluit
1. N.V. Sportbedrijf Lelystad voor 2021 ter aanvulling op de reeds
verleende subsidie van
€ 3.706.563,-- een subsidie te verlenen van € 12.500,--, als bijdrage in
de kosten voor de uitvoering van het beheer, de exploitatie en de
instandhouding van de bij de N.V. Sportbedrijf Lelystad in eigendom
zijnde sportaccommodaties, ten behoeve van de sportbeoefening door
de sportverenigingen uit Lelystad en overige gebruikers.

3.2

Vormvrije MER-beoordeling appartementen Grietenij
Centrada (initiatiefnemer) bereidt de ontwikkeling voor van 27 appartementen
aan de Grietenij. Dat plan moet worden beoordeeld op de verwachting of er
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen optreden. Daarvoor heeft
de initiatiefnemer aan de gemeente een vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie
ingediend.
Uit de notitie blijkt dat met de uitvoering van het plan geen belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu kunnen optreden. Het bevoegd gezag (gemeente) moet
op basis van de notitie beslissen of er alsnog een Milieueffectrapport moet
worden opgesteld. Doordat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen
voor het milieu is het opstellen van een Milieueffectrapport niet noodzakelijk.
Besluit
1. Vast te stellen dat de vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie voldoende
informatie bevat om te kunnen beoordelen of er geen belangrijke
nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten.
2. Vast te stellen dat voor het afwijken van het bestemmingsplan voor de
bouw van 27 appartementen aan de Grietenij door middel van een
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12 lid 1, sub a, onder 3
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, geen milieueffectrapport
noodzakelijk is.

3.3

Aandeelhoudersvergadering Vitens NV 25 mei 2021
De gemeente Lelystad is aandeelhouder van Vitens N.V. en heeft daarmee
stemrecht op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Vitens. Op de
agenda van deze vergadering staat o.a. het vaststellen van de jaarrekening en
het dividendvoorstel.
Besluit
1. Kennis te nemen van de agenda(punten) van de algemene vergadering
van aandeelhouders Vitens N.V. van 25 mei 2021 en
a. bij agendapunt 4.a de jaarrekening over 2020 vast te stellen;
b. bij agendapunt 4.b het dividend over 2020 vast te stellen;
c. bij agendapunten 5.a en 5.b kwijting te verlenen aan de leden van de
Directie en de RvC voor het gevoerde beleid.
Burgemeester
2. Dhr. A. Bonsen, wethouder Oost Gelre, vertegenwoordiger platform
Nuval, te machtigen tot het uitbrengen van een stem tijdens de
algemene vergadering van aandeelhouders Vitens N.V. op 25 mei 2021
door het ondertekenen van bijgevoegde volmacht.

3.4

Standpuntbepaling AVA Standpuntbepaling AVA Werkbedrijf Lelystad 12
mei 2021
Op 12 mei 2021 vindt de aandeelhoudersvergadering van het Werkbedrijf
Lelystad plaats. De gemeente Lelystad is de enige aandeelhouder van het
Werkbedrijf Lelystad.
Naast de benoeming van een nieuwe Raad van Commissarissen is het
belangrijkste agendapunt het jaarverslag 2020. Over het aanwijzen van de leden
van de nieuwe Raad van Commissarissen heeft het college reeds op 23 maart
jongstleden een besluit genomen.
Omdat de activiteiten als gevolg van covid-19 deels gedwongen stil zijn komen te
liggen is het aantal bemiddelingen achter gebleven bij de doelstelling van 300
plaatsingen. Desondanks heeft het Werkbedrijf nog 217 mensen weten te
plaatsen op werk.

Omdat niet alle werkzaamheden volledig uitgevoerd worden en ook niet alle
activiteiten konden doorgaan zijn er minder uitgaven gedaan dan begroot. Dit
levert de gemeente een incidenteel voordeel op. Ook het resultaat van de
bedrijfsvoering is positief. Het Werkbedrijf hoeft dus geen beroep op haar
reserves en/of de aandeelhouder te doen.
Besluit
1. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Werkbedrijf Lelystad BV d.d.
12.05.2021 te besluiten om:
a. de agenda van 12.05.2021 van de aandeelhoudersvergadering van
Werkbedrijf Lelystad BV vast te stellen;
b. de jaarrekening 2020 vast te stellen;
c. het resultaat ad. € 7.468,- toe voegen aan de reserves van het
Werkbedrijf.
2. De raad na de aandeelhoudersvergadering te informeren middels
bijgaande informatienota over het jaarrapport van het Werkbedrijf
Lelystad 2020.
Burgemeester
3. Wethouder D. de Vreede op te dragen om de gemeente Lelystad te
vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering van het
Werkbedrijf Lelystad BV d.d. 12 05 2021 zodat hij daarin het woord voert
en het stemrecht uitoefent binnen het bepaalde in besluitpunt 1.
3.5

Overeenkomst applicatie Leerling Basisadministratie en Leerlingenvervoer
De gemeente Lelystad maakt gebruik van een software applicatie voor de
verwerking van gegevens omtrent leerplicht, de zogenaamde Leerling
Basisadministratie (LBA). De huidige overeenkomst is ingegaan op 13 oktober
2016 en wordt jaarlijks verlengd. Nu in 2021 bij verlenging het Europees
drempelbedrag zou worden bereikt is op basis van de wet- en regelgeving
omtrent het Europees aanbesteden het huidige contract aanbesteed.
De administratie rondom de toegang tot het leerlingenvervoer (LLV) zoals het
ontvangen, indiceren en verwerken van aanvragen wordt momenteel uitbesteed.
Voor meer grip op de kosten en om meer directe invloed te kunnen uitoefenen op
de effectiviteit van het gemeentelijk beleid is besloten deze administratie door de
gemeente zelf uit te voeren.
Met de eindigende overeenkomst voor de applicatie voor het LBA en de overlap
in gegevens benodigd voor de uitvoering van beiden kan de administratie
rondom het LLV gecombineerd worden met het LBA in één applicatie. Hiertoe is
een Europees aanbestedingstraject gevolgd en wordt een nieuwe
raamovereenkomst voor de duur van 7 jaar met de winnende partij gesloten.
Besluit
1. Akkoord te gaan met de uitkomst van de Europese aanbesteding voor de
applicatie Leerling Basisadministratie (LB) en Leerlingenvervoer (LLV)
2021;
2. De bijgevoegde raamovereenkomst aan te gaan met Pronexus.
Burgemeester:
3. Wethouder van Jeugdzorg en Onderwijs M. van Noort te mandateren de
onder 2. genoemde raamovereenkomst te ondertekenen.

3.6

Aanvraag Meerkosten Corona compensatie – 2
De VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële
zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. De verlening van
zorg en ondersteuning kan leiden tot meerkosten als gevolg van de coronacrisis,

in het bijzonder door het volgen van de richtlijnen van het RIVM.
De meerkosten die direct voortkomen uit het volgen van de RIVM maatregelen
zullen vergoed worden. Vanuit het Rijk is er geld beschikbaar gesteld voor de
Gemeente Lelystad om de meerkosten welke zijn gemaakt door lokaal
gecontracteerde aanbieders, te compenseren.
De meerkosten die nu gecompenseerd worden zijn gemaakt in de periode van
15 maart 2020 tot en met 31 december 2020. De bijdrage die hiervoor ontvangen
is vanuit het Rijk dekt deze kosten.
Besluit
1.1 De zes resterende lokaal gecontracteerde zorgaanbieders te compenseren
door de corona gerelateerde meerkosten te vergoeden ter hoogte van de
bedragen zoals deze per aanbieder zijn opgenomen in bijlage 1.
4

Voorstellen B-procedure

4.1

Zienswijze Ontwerpbegroting 2022 GGD Flevoland
Het college heeft kennis genomen van de jaarstukken van de GGD Flevoland: de
ontwerp
begroting 2022 , de meerjarenraming en de voorlopige jaarrekening 2020. Het
college heeft de stukken voorgelegd aan de raad zodat de raad hier haar
zienswijze op kan geven. De GGD heeft veel te maken (gehad) met de gevolgen
van de corona pandemie. De GGD zal zich naar verwachting in de loop van 2021
weer meer kunnen gaan richten op de na- en herstelfase van deze crisis. Dan zal
ook duidelijk worden welke effecten de pandemie gaat hebben op de
herinrichting van infectieziektebestrijding in enge zin en de maatschappelijke
opdracht van GGD ‘n in bredere zin. Vanuit deze werkelijkheid heeft het bestuur
van de GGD Flevoland besloten de ontwerpbegroting 2022, zonder bezuiniging
én zonder uitbreiding met nieuwe beleid, voor zienswijze aan te bieden aan de
gemeenteraden.
Het college heeft de raad voorgesteld in te stemmen met de ontwerp begroting.
Besluit
De raad voor te stellen:

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van de GGD Flevoland
en als zienwijze kenbaar te maken dat
2. ingestemd wordt met de ontwerpbegroting 2022
3. ingestemd wordt met deelname van de GGD aan Stichting
Gezondheidscentrum Emmeloord.
4. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020 van de GGD
Flevoland.
5. Het besluit van de gemeenteraad kenbaar te maken aan het dagelijks
bestuur van de GGD Flevoland.
4.2

Algemene Vergadering HVC 27 mei 2021
Het college behandelt, voorafgaande aan de jaarvergadering van de
aandeelhouders HVC, de stukken en geeft de vertegenwoordiger van de
gemeente haar standpunten mee. De stukken gaan vooral over de jaarrekening
(positief resultaat) van HVC en het realiseren van geothermieproject Maasdijk. .

Besluit
1. Kennis te nemen van de stukken voor de Algemene Vergadering voor
Aandeelhouders van HVC, 28 mei 2020 en in te stemmen met het
voorstel
a. de jaarrekening 2020 vast te stellen;
b. het resultaat toe te voegen aan de overige reserve;
c. de directie decharge te verlenen voor het gevoerde beleid;
d. de raad van commissarissen decharge te verlenen voor het gehouden
toezicht;
1.2 om het geothermieproject Maasdijk te realiseren;
1.3 voor uitgifte aandelen A aan de gemeenschappelijke regeling
Avalaex en aan de gemeente Oostzaan.
1.4 voor uitgifte aandelen A aan de gemeenschappelijke regeling
Avalaex en aan de gemeente Oostzaan.
2. De vergaderstukken van de AvA van HVC en dit VB ter kennisname aan
te bieden aan de raad overeenkomstig de motie “vreemd aan de orde
van de dag” d.d. 9 april 2013.
Burgemeester
Wethouder Schoone te machtigen tot het uitbrengen van een stem
tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 27 mei 2021
middels het ondertekenen van bijgevoegde volmacht.
4.3

Notitie besteding Gebiedsgebondenbijdrage Windplan Blauw
Besluit
Aan te houden.

4.4

Ontwerp programmabegroting HFA 2022-2025
De gemeente Lelystad neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR)
Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief (HFA). Op grond van deze
GR informeert HFA jaarlijks de gemeenteraad over de geplande activiteiten en
de wijze waarop deze gefinancierd gaan worden (ontwerp programmabegroting).
De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om op deze plannen te reageren door
middel van een zienswijze.
Besluit
De raad voor te stellen om geen zienswijze op de ontwerp programmabegroting
HFA 2022-2025 in te dienen bij het dagelijks bestuur van Het Flevolands Archief
en dit kenbaar te maken conform bijgaande brief.

4.5

Jaarrapportage 2020 Bescherming persoonsgegevens (AVG)
Op 25 mei 2018 is de AVG van kracht geworden. Die is ook van toepassing op
de gemeente Lelystad waar immers met persoonsgegevens gewerkt wordt. De
FG (Functionaris Gegevensbescherming) is intern toezichthouder en brengt met
deze rapportage verslag uit over het jaar 2020.
Besluit
De raad met bijgaande jaarrapportage te informeren over de bescherming van de
persoonsgegevens in 2020 op grond van de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming).

4.6

Subsidie Dementheek
Een dementheek is een informatie-, advies- en uitleencentrum voor mensen met
dementie, hun mantelzorgers en professionals. Naast informatie en advies zijn er
tegen een kleine vergoeding hulpmiddelen en producten te verkrijgen die
bijdragen aan een zinvolle dag invulling.
In 2019 is in de bibliotheek een dementheek geopend. Er ligt nu een plan voor
een doorontwikkeling waarbij ook gezorgd voor aanwezigheid op andere fysieke
locaties waar mensen met dementie komen zoals het Alzheimer Trefpunt en de
buurtkamers. Ook huisartsen, casemanagers dementie e.d. worden hier actief bij
betrokken zodat zij hun cliënten/patiënten kunnen wijzen op de mogelijkheden
van de dementheek. De verwachting is dat daarmee een groot aantal
(mantelzorgers van) mensen met dementie bereikt kan worden.
Het aantal mensen met dementie zal de komende jaren aanzienlijk toenemen.
Een dementheek is daarom een welkome aanvulling en draagt bij aan de inzet
om een dementievriendelijke gemeente te zijn. De gemeente heeft een subsidie
toegekend voor de ontwikkeling en instandhouding van de dementheek.
Er is eerder, naar aanleiding van een motie van de raad, bepaald dat Lelystad
zich inzet om een dementievriendelijke gemeente te worden. De Dementheek
levert hier een positieve bijdrage aan.
Besluit
1. Voor de periode september 2021 t/m december 2022 een incidentele
subsidie van € 33.860 toe te kennen aan Woonzorg Flevoland voor de
ontwikkel- en opstartfase van de Dementheek, te betalen uit het restant
Transitiefonds.
2. De intentie uit te spreken om, als uit de evaluatie in 2022 blijkt dat de
Dementheek in de ontwikkel- en opstartfase voldoende bestaansrecht
heeft, vanaf 2023 vanuit de Wmo op jaarbasis een subsidie van € 14.280
beschikbaar te stellen.

4.7

Communicatieplan JEL (Jeugd Lelystad) – voorheen Jeugd BV i.o.
Het college voert de Aanpak Sociaal Domein uit, waarin onder andere het
inrichten van toegang en regie in de nieuwe organisatie JEL (Jeugd Lelystad) is
opgenomen. Dit wordt gedaan met betrokken partners, conform de opgestelde
communicatiestrategie en -aanpak.
Besluit
1. In te stemmen met het communicatieplan JEL (Jeugd Lelystad) –
voorheen Jeugd BV
2. Het communicatieplan ter kennisname aan te bieden aan de raad.

4.8

Aanpak financiële problemen bij ondernemers
Het gemeentelijk beleid ten aanzien van de aanpak van financiële problemen bij
zelfstandigen is in 2016 vastgesteld voor de periode van 2016-2020. Dit
beleidsplan moet worden geactualiseerd. Daarnaast is het Besluit
bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) per 1 januari 2020 gewijzigd. Met
deze wijziging is de financieringssystematiek van het Bbz gewijzigd en hebben
gemeenten meer beleidsvrijheid gekregen.
In dit nieuwe beleidsplan vanaf 2021 wordt de in 2016 ingezette lijn voortgezet.
Dit beleidsplan is in samenspraak met de zes Flevolandse gemeenten tot stand
gekomen en past binnen de door het Rijk vastgestelde kaders aangaande de
zelfstandigenregelingen.

Besluit
1. Het geactualiseerde Beleidsplan "Zelfstandigenloket Flevoland: Een
vangnet voor ondernemers in Flevoland" vast te stellen.
2. De raad met bijgevoegd informatienota.in kennis te stellen van het
geactualiseerde beleidsplan
4.9

Vroegtijdige betrokkenheid raad/Bp Warande Klein Nooten
Omdat het type woningen is aangepast en daardoor ook het aantal woningen en
de parkeernorm moeten de zogenoemde uitwerkingsregels van het
bestemmingsplan Warande Klein Nooten aangepast worden. Dat is een
bevoegdheid van de gemeenteraad en het college stelt nu voor aan de raad om
het proces hiervoor in gang te zetten.
Besluit
De raad voor te stellen:
de checklist Vroegtijdige Betrokkenheid Raad (VBR) voor het bestemmingsplan
Warande Klein Nooten vast te stellen.

4.10

Aanvraag omgevingsvergunning woningen bouwveld 3
In het theaterkwartier worden als onderdeel van bouwveld 3 in totaal 62
woningen gerealiseerd. Het ontwerp, gemaakt door Mecanoo architecten, wijkt
op een aantal punten af van de strikte regels van het Beeldkwaliteitsplan. Omdat
het plan is ontwikkeld onder begeleiding van de supervisor (werkwijze conform
raadsbesluit 2018) en deze kan instemmen met de afwijkingen van het
Beeldkwaliteitsplan, kan het college instemmen. Hiermee is de weg vrij voor het
verlenen van de omgevingsvergunning en kan spoedig gestart worden met de
bouw van de woningen.
Besluit
1. Op onderdelen van het beeldkwaliteitsplan Theaterkwartier af te wijken
en het advies van de supervisor te volgen.
2. Het welstandsadvies niet over te nemen.

4.11

Beantwoording Schriftelijke vragen CDA ex art 36 RvO Inhuur LNL
De Fractie van het CDA heeft op 23 april 2021 een aantal schriftelijke vragen
volgens artikel 36 RvO aan het College van Burgemeester en Wethouders
gesteld over de Vergoeding externe inhuur binnen Lelystad Next Level.
Besluit
1. De schriftelijke vragen van de fractie van het CDA van 23 april 2021 over
de Vergoeding externe inhuur binnen Lelystad Next Level met bijgaande
brief te beantwoorden.

4.12

Aanvraag Volkshuisvestingsfonds
Het kabinet heeft grote aandacht voor de woningbouwopgave en de opgaven die
er zijn in de bestaande woonvoorraad rond verduurzaming, betaalbaarheid en
leefbaarheid.
Met name in de stedelijke vernieuwingsgebieden staat de leefbaarheid onder
druk. Met het Volkshuisvestingsfonds investeert het kabinet € 450 miljoen in de
verbetering van de slechtste woningen in de kwetsbare gebieden met bijzondere

aandacht voor de particuliere woningvoorraad. Hiermee zet het kabinet een
belangrijke stap om de woonkwaliteit, leefbaarheid en verduurzaming in
bestaande wijken verder te verbeteren.
Lelystad Oost wordt beschouwd als één van de kwetsbare gebieden. Door een
bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds kan de gemeente Lelystad in Lelystad
Oost uitvoering geven aan de verbetering van de kwaliteit van particuliere
woningen, de directe woonomgeving en de leefbaarheid in het gebied. Daarom
dient de gemeente Lelystad een aanvraag in voor een bijdrage uit het
Volkshuisvestingsfonds.
Besluit
Voor het plangebied Lelystad Oost een financiële aanvraag van € 54.525.143, 20
in te dienen voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds gericht op de
volgende maatregelen:
I. Renovatie en verduurzaming van particuliere woningen
II. Inponding van particuliere woningen
III. Vergroten van differentiatie door toevoeging van woningen
IV. Verbeteren kwaliteit en veiligheid leefomgeving
1b. Hierbij te voldoen aan de voorwaarde van 30% cofinanciering binnen de 10jarige looptijd van het uitvoeringsprogramma.
2. Na toekenning van de aanvraag de maatregelen nader uit te werken en voor
te bereiden teneinde te kunnen voldoen aan start uitvoering binnen twee jaar.
3. De portefeuillehouder te machtigen zo nodig geringe en tekstuele wijzigingen
aan te brengen in de propositie na de collegebesluitvorming.
4. De raad via een informatiebrief te informeren over deze aanvraag.
4.13

Verruiming TONK
Begin december 2020 heeft de regering in een Kamerbrief de TONK
aangekondigd – een nieuwe Rijksregeling die mensen helpt die door de
coronamaatregelen in financiële problemen zijn geraakt. Op 9 maart jl. heeft het
college de “beleidsregels TONK gemeente Lelystad” vastgesteld. Diezelfde
avond heeft de gemeenteraad geen wensen en bedenkingen tegen deze
beleidsregels geuit en daarmee ingestemd met een risicoprofiel van €1,2 – €2,9
miljoen. Hierna kon met de uitvoering worden gestart. Inmiddels zijn we ruim een
maand verder en blijkt de TONK niet zo te lopen als verwacht. Het aantal
aanvragen blijft ver achter. Dit is overigens het beeld in heel Nederland, ondanks
dat gemeenten allemaal een eigen en andere TONK hebben ontworpen. De
minister roept gemeenten op om de TONK te verruimen. Dit voorstel geeft
gehoor aan die oproep en is een poging van het college om meer
Lelystedelingen via de TONK te helpen.
Besluit
1. De vigerende “Beleidsregels TONK gemeente Lelystad” in te trekken.
2. De verruimde, beleidsregels TONK gemeente Lelystad vast te stellen.
Deze verruiming houdt in dat:
• de gezinsinkomstendaling minimaal 20% bedraagt in plaats van 50%;
• er geen minimale woonquote meer wordt gehanteerd;
• behalve huur/hypotheek (+ servicekosten) en gas/water/licht, ook de
kosten van de zorgverzekering en andere verplichte verzekeringen als
noodzakelijke kosten kunnen worden vergoed;
• een iets groter bedrag wordt vrij gelaten bij het bepalen van de
draagkracht (120% van het sociaal minimum in plaats van 100%,
waarboven we wel nog steeds 80% als draagkracht rekenen);
• de beschikbare geldmiddelen voortaan buiten beschouwing worden
gelaten;

• de maximumbedragen van de tegemoetkoming worden verhoogd naar
€700 per maand voor een alleenstaande en €900 voor gehuwden.
3. De raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de
stand van zaken uitvoering TONK na 1 maand en de verruiming van het
beleid, en daarbij niet te opteren voor nogmaals een geen-wensen-enbedenkingen-procedure.

Vastgesteld in de vergadering van 18 mei 2021.

, secretaris.

, voorzitter.

