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1.

M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 11 april 2017
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 11 april 2017.

2.

M. Schoenmaker

Concept-programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Hollands
Midden
samenvatting
De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft de ontwerpbegroting 2018
aangeboden aan de gemeenteraden voor zienswijze.
Het college stelt de gemeenteraad voor om geen zienswijze in te dienen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorleggen van de ontwerpbegroting 2018 van de Veiligheidsregio
Hollands Midden aan de raad;
2. het voorstellen aan de raad om geen zienswijze in te dienen op de
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ontwerpbegroting 2018 van Veiligheidsregio Hollands Midden;
3. het voorstellen aan de raad om bijgevoegde brief aan de
Veiligheidsregio Hollands Midden te verzenden waarin wordt
aangegeven dat er geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 zal
worden ingebracht.

3.

M. Schoenmaker

Regio Midden-Holland ontwerp programmabegroting 2018-2021
samenvatting
Door de gemeenschappelijke regeling Regio Midden-Holland is de
ontwerpbegroting 2018-2021 aan de gemeenteraad toegezonden met het
verzoek om een zienswijze hierover kenbaar te maken.
De in de begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Regio
Midden Holland opgenomen bijdrage past in de meerjarenbegroting van
Gouda.
Aan de raad wordt voorgesteld om aan de gemeenschappelijke regeling
de Nieuwe Regio te berichten dat de ontwerpbegroting in de
gemeentelijke begroting kan worden verwerkt en een zienswijze dus
achterwege blijft.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorleggen van de ontwerp programmabegroting 2018-2021 aan
de raad;
2. het voorstellen aan de raad om geen zienswijze in te dienen op de
ontwerp programmabegroting 2018-2021 van de Regio Midden-Holland;
3. het voorstellen aan de raad om bijgevoegde brief aan de Regio
Midden-Holland te verzenden waarin wordt aangegeven dat geen
zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2018-2021 wordt
ingebracht.

4.

D.A. Bergman

1-ste Begrotingswijziging 2017 Groenalliantie
samenvatting
Gouda heeft van de Groenalliantie de 1-ste begrotingswijziging 2017
ontvangen. Doordat de begroting voor 2017 in het najaar 2015 werd
opgesteld, waren niet alle lasten en baten van tevoren goed te ramen.
Daardoor was voorzien dat een begrotingswijziging nodig zou zijn. De
raad kan een zienswijze indienen op de voorgestelde begrotingswijziging.
De begroting 2017 van de Groenalliantie wijzigt als gevolg van de 1-ste
begrotingswijziging. Voor Gouda heeft dit geen financiële consequenties.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. kennisname van de 1-ste begrotingswijziging 2017 Groenalliantie;
2. het ter kennisname aanbieden aan de raad;
3. het voorstel aan de raad om geen zienswijze in te dienen.

5.

D.A. Bergman

Conceptbegroting 2018 Groenalliantie
samenvatting
Gouda heeft de conceptbegroting 2018 van de Groenalliantie Midden-
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Holland e.o. ontvangen en kan desgewenst een zienswijze t.a.v. de
conceptbegroting uitbrengen. De bijdrage van Gouda wordt op € 516.174
gesteld (zelfde als in 2017) en past binnen de raming van Gouda. Er is
geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Wel wordt aandacht
gevraagd voor de meerjarenbegroting. Deze opmerking is opgenomen in
de conceptbrief voor de raad, waarin Gouda mee deelt geen zienswijze in
te dienen. Tevens is in een conceptbrief het verzoek opgenomen om één
of twee keer per jaar een ambtelijk overleg over de financiën te voeren.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorleggen van de conceptbegroting 2018 Groenalliantie aan de
raad;
2. het voorstellen aan de raad om geen zienswijze in te dienen op de
conceptbegroting 2018 Groenalliantie;
3. het voorstellen aan de raad om bijgevoegde brief aan de Groenalliantie
te verzenden waarin wordt aangegeven dat geen zienswijze op de
conceptbegroting 2018 zal worden ingebracht;
4. het vaststellen van bijgevoegde brief namens het college met een
verzoek voor een ambtelijk financieel overleg aan de Groenalliantie.

6.

D.A. Bergman

Jaarrekening 2016 Groenalliantie
samenvatting
De gemeente Gouda heeft de Jaarrekening 2016 van de Groenalliantie
ter kennisname ontvangen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het kennisnemen van de Jaarrekening 2016 van de Groenalliantie;
2. het ter kennisneming aanbieden van de Jaarrekening 2016 van de
Groenalliantie aan de gemeenteraad.

7.

D.A. Bergman

Licentie lokale omroep
samenvatting
Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft Stichting Regionale
Omroep Gouwestad aangewezen als lokale publieke media-instelling
voor de gemeente Gouda. Deze aanwijzing is ingegaan op 7 mei 2012 en
eindigt op 6 mei 2017. Voor de volgende vijf jaar wenst Gouwestad
opnieuw in aanmerking te komen voor aanwijzing als lokale publieke
media-instelling, met de bijbehorende zendmachtiging en gemeentelijke
subsidie. Ook de Stichting Gouda Media heeft een aanvraag tot
aanwijzing bij het CvdM ingediend.
Op grond van de Mediawet dient de gemeenteraad het CvdM te
adviseren over de vraag of:
1.de media-instellingen voldoen aan de eisen van de Mediawet. Dit
betreft met name de representativiteit van het programmabeleidbepalend
orgaan (pbo).
2.indien er sprake is van meerdere aanvragen, en de partijen voldoen
aan de eisen van de Mediawet, dient de gemeenteraad in een aanvullend
advies een voorkeur uit te spreken voor een van de partijen. Er kan per
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gemeente slechts één lokale publieke omroep worden aangewezen
(artikel 2.63, tweede lid, van de Mediawet 2008).
Alvorens de gemeenteraad haar keuze maakt, is het college wettelijk
verplicht om het samengaan van de partijen te bevorderen, voor zover
dat redelijkerwijs mogelijk is.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorstellen aan de raad om te besluiten dat de verzoeken tot
zendmachtiging van Stichting Regionale Omroep Gouwestad en Stichting
Gouda Media voldoen aan de vereisten van de Mediawet;
2. het voorstellen aan de raad om aanvullende criteria vast te stellen,
teneinde het Commissariaat voor de Media te kunnen adviseren over de
aanvragen van de twee omroepen, te weten:
a. brede gerichtheid ook voor jongeren;
b. aanwezigheid van markt-, luister-/kijk- en
klanttevredenheidsonderzoek;
c. samenwerking met lokale partners/organisaties;
d. afstemming met andere omroepen en media-initiatieven;
3. mandaat wethouder Bergman voor de opstelling en verzending van
een persbericht.

8.

D.A. Bergman

Streekarchief Midden Holland Ontwerpbegroting 2018
samenvatting
Door het streekarchief Midden-Holland (SAMH) is de ontwerpbegroting
2018 aan de gemeenteraad toegezonden met het verzoek om een
zienswijze hierover kenbaar te maken.
De in de begroting 2018 van het SAMH opgenomen bijdrage past in de
meerjarenbegroting van Gouda.
De egalisatiereserve die gebruikt wordt om exploitatietekorten op te
vangen is afgelopen jaren met ca € 60.000,00 afgenomen. Ook moet
volgens de ontwerpbegroting rekening gehouden worden met verdere
afname van resultaten.
Aan de raad wordt voorgesteld om aan SAMH te berichten dat de
ontwerpbegroting in de gemeentelijke begroting kan worden verwerkt. Er
wordt een zienswijze ingediend om vanwege de daling van de
egalisatiereserve in de programmabegroting 2019 maatregelen te nemen
die er toe leiden dat de egalisatierekening weer op het gewenste niveau
kan worden gebracht
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1.het voorleggen van de programmabegroting 2018 van het Streekarchief
Midden-Holland aan de raad;
2.het voorstellen aan de raad om een zienswijze in te dienen op de
ontwerpbegroting 2018 van het Streekarchief Midden-Holland;
3. het voorstellen aan de raad om bijgevoegde brief, met tekstuele
aanvulling, aan het Streekarchief Midden-Holland te verzenden waarin
wordt aangegeven dat een zienswijze op de programmabegroting 2018
zal worden ingebracht.

n

9.

D.A. Bergman
H. Niezen

Jaarstukken 2016 en ontwerp programmabegroting 2018-2021
ODMH
samenvatting
In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks
bestuur van de gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting acht
weken voordat het aan het algemeen bestuur wordt aangeboden,
toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De
ontwerpbegroting wordt vervolgens twee weken ter inzage gelegd
voordat de gemeenteraden er over beraadslagen.
Op grond van artikel 35, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun
zienswijze bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling
over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Daarmee kan de
gemeenteraad in het kader van haar toezichthoudende taak bezwaren
uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling van de begroting
wordt genomen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het ter kennisgeving aanbieden van de jaarstukken 2016 van de
Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) aan de gemeenteraad;
2. het voorleggen van de ontwerp programmabegroting 2018-2021 van
de ODMH aan de gemeenteraad;
3. het voorstellen aan de gemeenteraad om geen zienswijze in te dienen
op de ontwerpbegroting 2018-2021 van de ODMH;
4. het voorstellen aan de gemeenteraad om bijgevoegde brief aan de
ODMH te verzenden waarin wordt aangegeven dat geen zienswijze op
de ontwerp programmabegroting 2018-2021 zal worden ingebracht.

10.

R.A. Tetteroo

Jaarrekening en programmabegroting Grondbank Zuidplas
samenvatting
In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks
bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting acht weken
voordat het aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezendt aan
de raden van de deelnemende gemeenten. Sinds 2004 heeft de
Grondbank strategische grondposities in de Zuidplaspolder ingenomen
voor de ontwikkeling van de Zuidplaspolder met een programma voor
wonen, werken en, recreëren.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorleggen van de jaarrekening 2016 / programmabegroting 2018/
meerjarenbegroting 2019-2021 van de Grondbank RZG Zuidplas aan de
raad;
2. het voorstellen aan de raad om geen zienswijze in te dienen op de
ontwerpprogrammabegroting 2018 van de Grondbank RZG Zuidplas;
3. het voorstellen aan de raad om bijgevoegde brief aan de Grondbank
RZG Zuidplas te verzenden waarin wordt aangegeven dat geen
zienswijze op de programmabegroting 2018 zal worden ingebracht;
4. het tekstueel aanpassen van het conceptraadsbesluit.
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11.

R.A. Tetteroo

Zienswijze primitieve begroting 2018 Promen
samenvatting
Promen heeft de primitieve begroting 2018 aangeboden aan de
gemeenteraden voor zienswijze. Het college stelt de gemeenteraad voor
om een zienswijze in te dienen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorstellen aan de gemeenteraad om de zienswijze op de
primitieve begroting 2018 GR Promen vast te stellen en deze te
verzenden aan het Algemeen Bestuur van Promen;
2. het toevoegen van een bijlage met historisch overzicht aan het
raadsvoorstel;
3. het tekstueel aanpassen van het conceptraadsbesluit;
4. het meenemen van de financiële gevolgen van de primitieve begroting
2018 bij het 1e ijkmoment 2017.

12.

R.A. Tetteroo
J.M. de Laat
C.P. Dijkstra

Monitor sociaal domein 2016
samenvatting
Sinds 2015 verschijnt de monitor sociaal domein. De monitor bestaat uit
een selectie van de belangrijkste gegevens over het sociaal domein.
Onderhavig jaarrapport 2016 bevat feitelijke gegevens zoals aantallen
cliënten met maatwerkvoorzieningen en ingezette middelen en gaat
tevens in op de beleving van cliënten en de kracht van de Goudse
inwoners. Het rapport eindigt met aandachtspunten naar aanleiding van
de monitor en daaraan verbonden maatregelen. Een meer uitgebreide
samenvatting van de belangrijkste punten is te vinden in de
managementsamenvatting die deel uitmaakt van de monitor. De monitor
is voortgekomen uit de (bestuurlijke) wens van de organisatie om te
sturen op de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Evenals vorig
jaar maakt de monitor onderdeel uit van de jaarstukken 2016.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het tekstueel aanpassen van het collegevoorstel;
2. het vaststellen van de monitor sociaal domein jaarrapport 2016 met
mandaat wethouder Dijkstra voor tekstuele aanpassing;
3. het doorzetten van de monitor sociaal domein jaarrapport 2016 ter
kennisname naar de gemeenteraad van Gouda als onderdeel van de
jaarstukken 2016;
4. het vaststellen van de begeleidende tekst bij de monitor sociaal
domein 2016 voor de gemeenteraad Gouda, zoals opgenomen bij punt 6
van dit collegeadvies, die zal worden opgenomen in de oplegmemo van
de jaarstukken.

13.

J.M. de Laat

BSGR: Jaarstukken 2016, Begrotingswijziging 2017 en
Meerjarenbegroting 2018-2021
samenvatting
Door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland is de
ontwerpbegrotingswijziging 2017 en de ontwerpmeerjarenbegroting
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2018-2021 aan de gemeenteraad toegezonden met het verzoek om een
zienswijze kenbaar te maken. Uit de ontwerpmeerjarenbegroting 20182021 blijkt dat deze voldoet aan het financiële kader 2018-2021 voor
gemeenschappelijke regelingen van het samenwerkingsgebied HollandsMidden.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorleggen van de jaarrekening 2016, de
ontwerpbegrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018-2021 van de
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland aan de raad;
2. het voorstellen aan de raad om geen zienswijze in te dienen op de
ontwerpbegrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018-2021 van de
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland;
3. het voorstellen aan de raad om bijgevoegde brief aan de
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te verzenden waarin wordt
aangegeven dat geen zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging 2017
en ontwerpbegroting 2018-2021 zal worden ingebracht.

14.

J.M. de Laat

Jaarstukken 2016
samenvatting
Op grond van titel IV van de gemeentewet is het college verplicht
verantwoording af te leggen aan de raad over het door hem gevoerde
beleid en bestuur in het aangegeven begrotingsjaar, onder overlegging
van een jaarverslag en een jaarrekening. De raad stelt het jaarverslag en
de jaarrekening vast. In Gouda zijn deze onderdelen samengevoegd in
de jaarstukken. De jaarstukken 2016 worden nu ter besluitvorming
voorgelegd.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorleggen van de jaarstukken 2016 aan de raad ter vaststelling;
2. het voorstellen aan de raad om het voorlopige saldo van baten en
lasten van de jaarrekening 2016, zijnde € 12.951.202, vast te stellen en
over te gaan de volgende resultaatbestemming:
a. € 1.750.000 toe te voegen aan de nieuw in te stellen reserve
voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe;
b. € 961.260 toe te voegen aan de nieuw in te stellen reserve
revitalisering Goudse Poort;
c. € 518.150 toe te voegen aan de nieuw in te stellen reserve
civieltechnische werken en plankosten Bolwerk;
d. € 283.535 toe te voegen aan de nieuw in te stellen reserve
civieltechnische werken en plankosten De Drie Notenboomen;
e. € 3.035.317 toe te voegen aan de reserve sociaal domein;
f. € 1.034.632 toe te voegen aan de reserve maatschappelijke opvang en
vrouwenopvang;
g. € 584.566 toe te voegen aan de reserve bouwleges;
h. € 50.000 toe te voegen aan de reserve cultuur en erfgoedfonds;
i. € 20.235 toe te voegen aan de reserve parkeren;
j. het restant van het rekeningresultaat, te weten € 4.753.977 positief, toe
te voegen aan de algemene reserve.
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3. het voorstellen aan de raad om van de in hoofdstuk 10.2.3 van de
jaarstukken 2016 opgenomen kredieten waarvan de einddatum is bereikt
maar waarvan de werkzaamheden niet zijn beëindigd, de einddatum
conform de toelichting aan te passen om te voldoen aan de Nota
waardering en afschrijving vaste activa 2013, waarin is bepaald dat een
dergelijk krediet formeel dient te worden afgesloten;
5. het vaststellen van de productenrealisatie 2016;
6. het voorstel aan de raad om in de 1e begrotingswijziging 2017-2020 €
2.005.386 te onttrekken aan de algemene reserve voor opnieuw
beschikbaar te stellen budgetten;
7. het mandateren van de portefeuillehouder financiën om eventuele
aanpassingen op grond van de collegevergaderingen te laten verwerken
in deze jaarstukken.

15.

J.M. de Laat

Rapportage Informatie- en Archiefbeheer 2016
samenvatting
De gemeente moet jaarlijks rapporteren over de stand van zaken op het
gebied van informatie- en archiefbeheer om te voldoen aan de Wet
Revitalisering Generiek Toezicht (RGT)
Bijgaand treft u aan:
• de Rapportage Informatie- en Archiefbeheer over 2016 met bijlagen
(Verslag Strategisch Informatie Overleg en Verslag Streekarchief Midden
Holland).
• de Raadsmemo
• de concept-brief aan provincie Zuid-Holland
Om gemeenten bij de horizontale verantwoording van de zorg over en
het beheer van archieven conform de Archiefwet 1995 te ondersteunen,
heeft de VNG een raamwerk van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)
ontwikkeld. Dit op basis van de eisen die aan de gemeente gesteld
worden door de archiefwetgeving. Door het beantwoorden van de bij de
archief KPI’s behorende vragen blijkt of de gemeente aan de eisen van
wet- en regelgeving voldoet. De archief KPI’s bieden een kapstok voor
het (jaar)verslag dat B en W aan de gemeenteraad moet uitbrengen.
Voor Gouda is gekozen voor een uitgebreidere rapportage met duidelijke
indicatoren.
Dit jaar heeft Gouda gekozen voor een nieuwe werkwijze ten aanzien van
de rapportage Informatie- en Archiefbeheer. Voor de totstandkoming van
deze rapportage heeft vroegtijdig, aan de voorkant van het proces,
afstemming plaatsgevonden met het Streekarchief Midden Holland en de
provinciearchivaris/interbestuurlijk toezichthouder van Zuid-Holland.
Door deze samenwerking zijn beide in staat gesteld vroegtijdig te
adviseren en heeft Gouda de juiste prioriteiten kunnen stellen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de Rapportage Informatie- en Archiefbeheer 2016;
2. het vaststellen van de Raadsmemo waarin de gemeenteraad wordt
geïnformeerd over de rapportage informatie- en archiefbeheer 2016;
3. het toezenden van de brief aan de provincie Zuid-Holland met
betrekking tot de Rapportage Informatie- en Archiefbeheer 2016 middels
bijgaande conceptbrief.
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16.

J.M. de Laat

Stadspeiling
samenvatting
In oktober/november 2016 hebben 1.884 inwoners van Gouda de
Stadspeiling ingevuld (37% respons). De Stadspeiling is de jaarlijkse
vragenlijst over de leefbaarheid van Gouda. De uitkomsten van de
Stadspeiling zijn teruggekoppeld aan belanghebbende medewerkers van
de gemeente en gepubliceerd op de website www.gouda.incijfers.nl.
Deze website bevat gegevens vanuit verschillende bronnen en geeft
deze weer ingedeeld naar thema. De website is openbaar toegankelijk.
Om geïnteresseerden in de uitkomsten van de Stadspeiling snel inzicht te
geven zijn twee factsheets gemaakt. In overleg met Jan de Laat
ontvangt u deze factsheets hierbij.
Bij akkoord door het college zullen deze factsheets ter informatie aan de
gemeenteraad worden gestuurd. Daarnaast zullen de factsheets worden
gepubliceerd op www.gouda.incijfers.nl en, in overleg met een
communicatieadviseur, ook via andere kanalen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de factsheets;
2. het versturen van de factscheets ter kennisname aan de
gemeenteraad.

17.

H. Niezen

Rijksbijdrage uitvoeringslasten art. 8 EED-richtlijn
samenvatting
VNG, IPO en Rijk hebben afspraken gemaakt over compensatie van de
uitvoeringslasten voor het bevoegd gezag als gevolg van artikel 8 van de
zogenaamde Energy Efficiency Directive (Europese EED-richtlijn). Artikel
8 gaat over de vierjaarlijkse uitvoering van energie-audits door grote
ondernemingen. Gemeenten en provincies zijn bevoegd gezag voor het
toezicht hierop.
Het Rijk erkent dat de bevoegde gezagen extra kosten moeten maken
ten gevolge van de EED-richtlijn. Op basis van nader onderzoek heeft het
Rijk besloten de bevoegde gezagen via het gemeentefonds en het
provinciefonds te compenseren voor de uitvoeringslasten in de jaren
2016 en 2017. Dit bedrag (voor Gouda € 18.005) is inmiddels in
december 2016 als taakmutatie in de Algemene Uitkering uitgekeerd. In
de tweede helft van 2017 wordt door het Rijk in overleg met de koepels
een evaluatie uitgevoerd voor het bepalen van de uitvoeringslasten na
2017.
De ODMH is in 2016 reeds gestart met het toezicht op de auditplicht.
Voor 2017 heeft de ODMH bij ons inmiddels een offerte ingediend voor
bedoelde werkzaamheden in 2017. Bij toekenning van de gevraagde
middelen worden de afgesproken werkzaamheden, inclusief bijbehorend
budget, toegevoegd aan het reeds vastgestelde jaarprogramma Milieu
2017.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het toekennen van € 18.005 aan de ODMH voor de uitvoering van
werkzaamheden in het kader van de Europese Energie-Efficiency
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Richtlijn (EED);
2. het opnieuw beschikbaar stellen van € 18.005, ontvangen als
taakmutatie december 2016;
3. het ondertekenen van bijgevoegd addendum bij het jaarprogramma
Milieu 2017.

