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Een plek voor iedereen
Coalitieakkoord 2020 - 2022
Visie en missie
We besturen met oog voor de toekomst van de gemeente Heumen en met een realistische blik. Op
de langere termijn staan de volgende vier grote opgaven centraal:
1. Een plek voor iedereen
2. Betaalbare zorg
3. Duurzaamheid
4. Veiligheid.
We vinden het onze opdracht te zorgen voor een plek voor iedereen.
We zijn een sociaal vitale samenleving. In onze dorpen en wijken woont een mix van inwoners: oud
en jong, met en zonder een kwetsbare positie, mensen die er al lang wonen en nieuwkomers. Dit
draagt bij aan de veerkracht van onze dorpen.
Iedereen doet mee en levert een bijdrage aan die samenleving. Maatschappelijke participatie en
eigen verantwoordelijkheid staan centraal. De meeste inwoners redden zich prima, samen met hun
directe omgeving. We zijn dan ook overtuigd van de spankracht van de Heumense samenleving.
Inwoners in een kwetsbare positie bieden we als gemeente een vangnet. We denken daarbij vooral
aan inwoners met een gebrek aan een sociaal netwerk en/of een zeer laag inkomen.
De Heumense samenleving is toekomstbestending. Zorg blijft voor iedereen toegankelijk en
betaalbaar. Via de energietransitie en klimaatadaptatie bieden we de uitdagingen van
klimaatverandering het hoofd. Hierbij benutten we de draagkracht van de maatschappij.
De gemeente Heumen heeft een relatief hoog voorzieningenniveau. Dit willen we graag in stand
houden. Daarom streven naar het minimaal stabiliseren van het aantal inwoners.
We hebben een Heumense samenleving voor ogen die veilig is. Het gaat om o.a. bestrijden van
overlast, ondermijning en om verkeersveiligheid.

Bestuursstijl: realistisch en transparant
Collegiaal bestuur staat centraal. We zien de raad en het college van B&W als communicerende
vaten, met ieder zijn eigen taak en verantwoordelijkheid. Samen vormen we voor onze inwoners en
partners dé gemeente Heumen. We zijn alert op de taakverdeling tussen raad en college en we gaan
samen in gesprek, vaker op basis van dialoog dan op basis van debat.
Vanuit onze visie gaan we aan de slag met concrete plannen en projecten. Hierbij staan de volgende
twee uitgangspunten centraal:
 Een plek voor iedereen
 Nabijheid.
Bij ieder plan of project geven we aan wat onze rol als gemeentelijke overheid is en wat de rol is van
partners, zodat transparant is wat van ons verwacht kan worden en wat we concreet gaan doen.
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Grote opgaven: voeren we uit in partnerschap
Bij grote opgaven staat langdurig partnerschap met onze ketenpartners centraal. We hebben hun
kennis en kunde hierbij nodig. Aanvullend hierop gaan we in dialoog met inwoners.
Kleine projecten en initiatieven: gemeente beslist vanuit algemeen belang
Onze inwoners zijn initiatiefrijk en mondig. Uit onderzoek van Necker van Naem blijkt dat de
meerderheid behoort tot de betrokkenheidsprofielen ‘Gevestigde beïnvloeders’, ‘Zelfbewuste
aanpakkers’ en ‘Geïnformeerde gezinsdrukte’. Dit betekent dat de meerderheid van de inwoners wil
dat de gemeente de dingen regelt die geregeld moeten worden.
In de fase van uitvoering van kleinere projecten/initiatieven in de buurt informeren en betrekken we
inwoners. We nodigen belanghebbenden uit om met elkaar in gesprek te gaan. Dit is maatwerk per
project. We benutten hierbij digitale middelen. Uiteindelijk beslist het gemeentebestuur vanuit het
algemeen belang.
Samenwerking in de regio
Heumen is geen eiland. Alleen door samenwerking met buurgemeenten, binnen het Rijk van
Nijmegen en de regio Arnhem Nijmegen, kunnen we onze dienstverlening aan inwoners op peil
houden.

Financieel kader en uitgangspunten
Financiële situatie
We zorgen ervoor dat de financiële situatie van de gemeente ook in de toekomst goed blijft. Bij
ongewijzigde voortzetting van bestaand beleid ontstaat in 2021 een tekort van € 1,5 miljoen. De
situatie als gevolg van de coronacrisis en de mogelijk negatieve gevolgen van de herverdeling van het
Gemeentefonds zijn nog buiten beschouwing gelaten. Dit betekent dat de gemeente opnieuw voor
een grote bezuinigingsoperatie staat.
We realiseren ons dat deze bezuinigingsoperatie ingrijpende gevolgen heeft voor inwoners.
Voorzieningen staan onder druk. Hetzelfde geldt voor de gemeentelijke dienstverlening.
Financieel kader
Bij het bepalen van de bezuinigingen zorgen we voor een evenwichtig pakket. Dit betekent een
verdeling over de verschillende werkvelden. We waken ervoor dat niet één doelgroep onevenredig
geraakt wordt. Bij de bezuinigingsoperatie ontzien we bestuur en organisatie niet.
Gezien de impact van de bezuinigingen bevat dit akkoord geen beleidsafspraken die tot nieuwe
financiële verplichtingen leiden, een enkele onvermijdelijke uitgave daargelaten.
Om de keuzes voor de bezuinigingen te maken voeren we een breed gesprek in de raad. Zo
realiseren we een zo breed mogelijk draagvlak voor die keuzes.
Het is aan het college om bij de begroting voor 2021 voorstellen te doen voor een sluitende
begroting, ook in meerjarig perspectief. Bij het toetsen van deze voorstellen hanteren we drie
categorieën van uitgangspunten:
1. Uitgangspunten financieel beleid
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2. Uitgangspunten rol gemeente Heumen
3. Uitgangspunten subsidiebeleid.
Hieronder staan de uitgangspunten per categorie.
1. Uitgangspunten financieel beleid
a. Bij de bezuinigingen ontzien we onze inwoners in een kwetsbare positie. Dit zijn inwoners
met een gebrek aan een sociaal netwerk en/of een zeer laag inkomen. Voor deze groep
“doen we wat nodig is”. Ook zij moeten kunnen participeren in de maatschappij.
b. Meerjarig structureel sluitende begroting
We voldoen aan de verplichting van een structureel sluitende begroting. Dit betekent dat in
elk afzonderlijk boekjaar de structurele lasten worden opgevangen door structurele baten.
Dit is de manier waarop de provincie, onze toezichthouder, onze begroting financieel
beoordeelt.
c. De gebruiker betaalt
We doen o.a. een doelmatigheidsonderzoek naar de bibliotheek.
d. Ons financiële “leed” berekenen we door aan verbonden partijen
We gaan hier strak op sturen.
e. Door het rijk overgedragen taken voeren we uit van het door het rijk daarvoor gekregen
middelen. Dit betekent dat het budget voor de desbetreffende taak in principe begrensd is.
Daardoor kunnen wachtlijsten ontstaan. Dit vraagt om goede sturing.
f. We handhaven de inkomensondersteunende regelingen zoals de 110% norm voor bijzondere
bijstand en de 130% norm voor kind-regelingen.
g. Investeringen in duurzaamheid moeten worden terugverdiend door de besparingen die de
investeringen opleveren.
h. OZB: Lastenverzwaring voor inwoners proberen we tot het uiterste te voorkomen. Als
lastenverzwaring onvermijdelijk is, zoeken we dit in eerste instantie bij de OZB-niet
woningen.
i. We weten dat bezuinigingen niet altijd direct realiseerbaar zijn vanwege aangegane
verplichtingen. We vinden het daarom acceptabel om overgangssituaties te dekken uit
reserves. We waken er daarbij voor dat het weerstandsvermogen uitstekend blijft (minimaal
categorie 2).
2.
a.
b.
c.

Uitgangspunten rol gemeente Heumen
We beperken onze uitvoerende rol bij niet-wettelijke taken
We hebben hoofdzakelijk een faciliterende rol: we bieden alleen infrastructuur
We veranderen niets aan onze regierol (bv. werkconferentie, landschapsconferentie).

3. Uitgangspunten subsidiebeleid
a. Met ons subsidiebeleid faciliteren we randvoorwaarden, zodat onze inwoners mee kunnen
doen in de samenleving.
b. In het algemeen geldt dat aanvragen voor gemeentelijke subsidie
pas ingediend kunnen worden nadat andere financieringsbronnen (o.a. fondsen en
subsidieregelingen van anderen) door de aanvrager onderzocht zijn. Het fondsenboek
hanteren we hierbij als leidraad.
c. We beperken ons tot de volgende drie soorten subsidies:
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Structurele subsidies toetsen we aan onze financiële kaders.
Het Initiatievenbeleid zetten we voort. We stoppen met alle activiteitensubsidies.
Verenigingen kunnen een vergoeding krijgen indien zij klussen doen in de openbare
ruimte.
 Investeringssubsidies zijn alleen mogelijk bij aantoonbare lange-termijn-continuïteit
van een vereniging.
d. We geven geen subsidie voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld een jubileum van een
vereniging.

Hoofdthema’s
De belangrijkste thema’s waar we de komende twee jaar mee aan de slag willen zijn hieronder
beschreven.

1. Transformatie sociaal domein
Algemeen
Vanuit de transformatie van het sociaal domein blijven we inzetten op preventie, versterken van
eigen kracht en samenredzaamheid en op verbinding in dorpen en wijken. We zijn ‘nabij’ en er is ‘een
plek voor iedereen’.
Maatschappelijk participatie en eigen verantwoordelijkheid staan centraal. De meeste inwoners
redden zich prima, samen met hun directe omgeving. De gemeente heeft alleen een faciliterende rol.
Inwoners in een kwetsbare positie bieden wij als gemeente een vangnet. We denken dan vooral aan
inwoners met een gebrek aan een sociaal netwerk en/of een zeer laag inkomen.
Door te investeren in preventie verwachten we dat de vraag naar (duurdere) zorg minder snel zal
stijgen dan voorgaande jaren. Mocht de vraag naar zorg toch sneller blijken te stijgen, dan zetten we
het schommelfonds in om de financiële gevolgen op te vangen. Uiteraard vertalen we gebleken
structurele financiële gevolgen van de stijgende zorgvraag door in onze begroting.
Keten van preventie, voorliggende voorzieningen en samenredzaamheid
Vanuit de uitgangspunten van ons coalitieakkoord maken we een zorgvuldige heroverweging van de
gehele keten van preventie, voorliggende voorzieningen en samenredzaamheid. Op basis daarvan
gaan we besparen op directe kosten en ambtelijke inzet.
We willen beter afstemmen op de lokale behoefte per dorp of wijk.
Voor inwoners in een kwetsbare positie doen we wat nodig is.
Doelgroepenvervoer
Bereikbaarheid van voorzieningen is een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren in de
samenleving. Voor korte ritten ligt het primaat bij het lokale vrijwilligersvervoer door Buurtvervoer
Heumen. Dit vereist een goede coördinatie van dit lokale vervoer. We vullen Buurtvervoer Heumen
aan met vervoer door AVAN (Aanvullend Vervoer Arnhem Nijmegen).
Dorpshuizen
Gezien hun verbindende kracht in onze dorpen, ondersteunen we de besturen van dorpshuizen via
maatwerk. Dit doen we vanuit een faciliterende rol. Via financieringsmodellen ondersteunen we de
exploitatie. We blijven duurzaamheidsleningen verstrekken.
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Investeringssubsidies zijn alleen mogelijk bij aantoonbare lange termijn continuïteit. We starten een
onderzoek om deze continuïteit in beeld te brengen. We beoordelen de resultaten hiervan
nadrukkelijk in de specifieke context van ieder dorp.
Bijstandsgerechtigden
We gaan verder met het sociaal activeren van bijstandsgerechtigden. Het accent ligt op stimulering
en ondersteuning. Maatschappelijke participatie is niet vrijblijvend. Daarom is voor sommige
inwoners een stok achter de deur nodig.
Aandachtspunt is een betere aansluiting tussen de lokale (participatie-)aanpak en de dienstverlening
en activiteiten van het regionale Werkbedrijf.
Heumenkaart
We onderzoeken de mogelijkheden voor de invoering van een ‘Heumenkaart’ voor onze inwoners
met de laagste inkomens. Hierbij kijken we kritisch naar de relatie met subsidies voor verenigingen.
Voorwaarde voor invoering is dat dit in ieder geval leidt tot vereenvoudiging van de uitvoering van
(enkele) inkomensondersteunende maatregelen en wellicht ook de subsidieregelingen.

2. Omgevingswet
Algemeen
Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en
samenvoegen, met ruimte voor maatwerk en participatie. De wet treedt per 1 januari 2022 in
werking. De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een lijst opgesteld met de acties
die minimaal uitgevoerd moeten worden om klaar te zijn voor de invoering van de omgevingswet.
We willen op 1 januari 2022 in ieder geval voldoen aan de minimale eisen. Daar waar mogelijk
zoeken we regionaal de verbinding. Na het vaststellen van de omgevingsvisie gaan we aan de slag
met het opstellen van het omgevingsplan.
Grote opgaven voeren we uit in partnerschap
De grote opgaven zijn woningbouw, energietransitie en klimaatadaptatie. We pakken deze opgaven
op vanuit een integrale benadering.
Bij deze opgaven, en andere ruimtelijke ontwikkelingen op het niveau van een structuurvisie, staat
langdurige samenwerking met onze ketenpartners centraal. Aanvullend hierop gaan we in dialoog
met inwoners.
Kleine planologische initiatieven: gemeente beslist
Bij kleine en meer concrete planologische initiatieven zetten we de huidige aanpak voort. Nieuw is
dat we belanghebbenden uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan over de gewenste
ontwikkelingen. De rol die we als gemeente – in beginsel – bij deze kleinere planologische
ontwikkelingen nemen is die van beslisser vanuit het algemene belang.

3. Woningbouw
Algemeen
Uitgangspunt voor woningbouw is het raadsbesluit van 20 februari 2020. Voor de korte termijn
bouwen we voor de lokale behoefte in de vier dorpen. We richten ons hierbij vooral op jongeren,
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ouderen en starters. We streven naar dorpen en wijken met een mix van inwoners: een plek voor
iedereen.
Voor de langere termijn bouwen we ook voor de regionale behoefte. De gemeente Heumen heeft
een relatief hoog voorzieningenniveau. Dit willen we graag in stand houden. Bouwen voor de regio,
met een toename van het aantal inwoners als gevolg, levert hier een belangrijke bijdrage aan.
Korte termijn: bouwen voor lokale behoefte
In de huidige bestuursperiode gaan we bouwen voor de lokale behoefte. Voor de invulling van de
zoeklocaties zijn de resultaten van het onderzoek van Companen (september 2019) leidend. Dit
betekent dat we ons vooral richten op appartementen voor jongeren en ouderen. Voor starters gaat
het om grondgebonden woningen in het betaalbare segment.
We brengen de volgende (kleine) zoeklocaties in beeld:
 Malden: De Schoren (Vuurvogel 2)
Deze locatie ontwikkelen we binnen de door de raad bepaalde kaders.
 Malden: Veldsingel (Vuurvogel 1)
 Malden: RK-kerk
We wachten het haalbaarheidsonderzoek van het kerkbestuur af.
 Malden: ’t Steenhuys
Uitgangspunt is maximaal vier bouwlagen.
 Malden: De Horst
 Overasselt: locatie Derks
 Overasselt: Zilverbergweg
 Overasselt Werklandschap
 Heumen: RK-kerk
Als de onderzoeksresultaten bekend zijn gaan we binnen de gemeenteraad in dialoog over de
invulling per locatie. Hierbij hanteren we de volgende algemene uitgangspunten:
1. We streven naar differentiatie in de bouwplannen, met een mix van sociale huur, vrije sector
huur, goedkope en middeldure koop. Daarmee komen we tegemoet aan de vraag en
voorkomen we een te eenzijdige samenstelling van wijken of buurten.
2. We kiezen voor een budgettair neutraal totaal bouwprogramma, waarbij we de exploitaties
van de verschillende locaties met elkaar in verband brengen. Om bouwen in het betaalbare
segment mogelijk te maken zetten we positieve exploitatieresultaten van onderscheiden
plannen in, om tekorten bij andere plannen te dekken.
Kerkplein Malden
Om de aantrekkelijkheid van het Kerkplein in Malden te vergroten, kiezen we voor bouwen rondom
het kerkplein (Noord- en Oostzijde). De gemeente Heumen neemt bij de ontwikkeling een actieve
houding aan voor het creëren van een pleinfunctie.
Centrum Malden
Het centrum van Malden is ook een bouwproject op de korte termijn. Uitgangspunt is het
raadsbesluit d.d. 26 maart jl. over Vitaal Centrum Malden. Het realiseren van appartementen voor
ouderen heeft prioriteit. We aanvaarden de bouwhoogte die nodig is om financieel een optimaal
resultaat te realiseren.
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Lierdal
Voor het Lierdal sluiten we in de huidige bestuursperiode woningbouw en sportvelden uit. In het
kader van de nieuwe structuurvisie zoeken we, in gesprek met stakeholders, naar een duurzame
invulling van het Lierdal. We garanderen hierbij het open karakter van het gebied.
Langere termijn: bouwen voor regionale behoefte
Op de lange termijn gaan we ook bouwen voor de regio (ambitieniveau 3). Onderzoek naar de
mogelijkheden hiervoor op de locaties Kanaalzone en volkstuinencomplex loopt. Bij deze grote
bouwlocaties streven we naar gemengde wijken met een mix van betaalbare en duurdere woningen.
Onze gemeentelijke bijdrage aan de bouw voor de regio is maximaal
€ 1.000.000. We streven naar besluitvorming over de beide locaties in de raad eind 2020.

4. Vitaal Centrum Malden
Integraal programma
Uitgangspunt voor het programma Vitaal Centrum Malden is het raadsbesluit van 26 maart jl.
Het is een integraal programma om het centrum te revitaliseren. Het gaat om de samenhang tussen
o.a. leefbaarheid, detailhandel, woningbouw, verkeersveiligheid, vergroening en klimaatadaptatie.

5. Duurzaamheid
5.1 Energietransitie
Routekaart Heumen klimaatneutraal 2050: focus op lokale opgave
In 2017 is de ‘Routekaart Heumen klimaatneutraal 2050’ vastgesteld. Compensatie van brandstof die
het verkeer gebruikt op de A73, de Maas en het Maas-Waalkanaal maakt niet langer onderdeel uit
van onze ambitie. We voldoen aan het Klimaatakkoord.
Ruimtelijke visie Duurzame energie
Uitgangspunt is het raadsbesluit over het Vervolgproces Ruimtelijke visie Duurzame Energie op 30
januari jl. We benutten eerst de mogelijkheden van waterkracht en zonne-energie.
Windkracht benutten we indien nodig en onvermijdelijk in het licht van de opgave. De baten van
duurzame energieprojecten komen maximaal ten goede aan de gemeenschap of gemeente.
Energielandschappen komen op de volgende twee locaties:
 Het gebied ten oosten van de A73 (gebied A op de visiekaart)
 Het open kommengebied (gebied C op de Visiekaart).
Als gemeente hebben we hierbij een faciliterende, publiekrechtelijke rol.
Startpunt is de ontwikkeling van het gebied ten oosten van de A73. Besluitvorming over woningbouw
op de Kanaalzone is voor dit gebied leidend.
Projecten
Bij projecten zijn vaste gemeentelijke uitgangspunten: haalbaar, betaalbaar en ruimtelijk inpasbaar.
Als gemeente hebben we een faciliterende rol. Activiteiten op het gebied van duurzaamheid laten we
over aan marktpartijen, met uitzondering van het duurzaamheidsloket. Dat houden we in stand.
Het zonnepanelenproject en de duurzaamheidslening gaan we kritisch evalueren. We kijken hierbij of
de geleverde inspanning in geld en formatie in verhouding staat tot het energierendement.
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Bij verduurzaming van maatschappelijk vastgoed hanteren we de voorwaarde dat de investering
gedurende de looptijd door de gemeente wordt terugverdiend. We onderzoeken of dit ook mogelijk
is voor gebouwen in het kader van het Integraal (onderwijs-) Huisvestingsplan (IHP).
Bij de totstandkoming van energie neutrale bedrijventerreinen zijn bedrijven zelf aan zet.
Onze ambitie bij het project ‘Wijk van de toekomst’ is het samen met onze inwoners realiseren van
een duurzame wijk. Dit hoeft geen gasloze wijk te zijn. Op basis van de resultaten van het project
bepalen we de lijn voor de toekomst.
5.2 Warmte
We voldoen aan de verplichtingen vanuit het Klimaatakkoord. Eind 2021 hebben we een warmtevisie
opgesteld.
5.3 Regionale Adaptatie Strategie (RAS)
In 2019 is door overheden (waaronder Heumen), maatschappelijke organisaties en bedrijven in het
Rijk van Maas en Waal een manifest ondertekend voor de Regionale Adaptatie Strategie (RAS). We
volgen de regionale ontwikkelingen vanuit een faciliterende rol.

6. Mobiliteit
Bij mobiliteit handhaven we de volgende twee uitgangspunten:
 We geven het primaat aan langzaam verkeer en realiseren een verbindende
fietsinfrastructuur.
 We behouden het gratis parkeren.
Malden
De Rijksweg blijft voor ons een knelpunt. We doen actief mee aan het provinciale onderzoek naar de
Zuidwestflank van Nijmegen, waaronder de Rijksweg (N844). Op basis van de resultaten van dit
onderzoek bepalen we ons standpunt.
We onderzoeken de commercialisering van de parkeergarage onder de brede school in Malden.
Looistraat Heumen
De huidige maatregelen voor de Looistraat zetten we voort.

7. IBOR/openbare ruimte
Bij het onderhoud van de openbare ruimte zetten we het huidige beleid (scenario 1) voort: de
kwaliteit is sober. Op het gebied van groenbeheer loopt een onderzoek naar knelpunten. Op basis
van de resultaten nemen we een standpunt in.
We waarderen initiatieven van inwoners en verenigingen bij het beheer van het groen in de
openbare ruimte. We streven naar een goede verhouding tussen de bijdrage van deze initiatieven en
de ambtelijke inzet die het vraagt.

8. Evenementen/representatie
Onze rol bij evenementen beperken we tot een faciliterende rol. We stoppen met de taken van de
gemeentelijke functie van evenementencoördinator. We versoberen onze rol op het gebied van
representatie. Het huidige initiatievenbeleid, met Vonkjes en Initiatieven, zetten we voort. In het
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algemeen geldt dat aanvragen voor gemeentelijke subsidie pas ingediend kunnen worden nadat
andere financieringsbronnen (o.a. fondsen en subsidieregelingen van anderen) zelf onderzocht zijn.
Het fondsenboek hanteren we hierbij als leidraad. Lokale initiatiefnemers kunnen op basis van dit
boek vanuit het ambtelijk apparaat basale tips krijgen over mogelijkheden voor fondsenwerving,
maar gaan hier zelf mee aan de slag.
Bij grote evenementen komen we al onze huidige toezeggingen na. Onze rol bij de Vierdaagse gaan
we versoberen en beperken tot onze representatieve taak. Bij het voortbestaan van het Winterfestijn
zijn de initiatiefnemers op de lange termijn zelf aan zet.

9. Gemeentehuis
Voor het gemeentehuis kiezen we voor noodzakelijk onderhoud, het aanpakken van knelpunten en
veiligheid. De jaarlijkse last van de investering is maximaal € 30.000.

10. Heumen in de regio
Onze gemeente is als zelfstandige gemeente nog steeds prima in staat om lokale dienstverlening aan
onze inwoners op een voldoende niveau uit te voeren. Om dat in de toekomst verantwoord te
kunnen blijven doen is het noodzakelijk dat voldoende middelen beschikbaar komen. Voor onze
toekomstbestendigheid is het namelijk cruciaal dat we het voorzieningenniveau, dat past bij de
omvang van onze gemeente, op peil kunnen houden. Voordat we een besluit nemen over grote
investeringen kijken we vanuit realisme naar deze toekomstbestendigheid. Met name de
toenemende tekorten op de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein dienen gecompenseerd
te worden. Uitgangspunt blijft dat we dichtbij en lokaal organiseren wat voor inwoners direct van
belang is en wat op lokale schaal goed georganiseerd kan worden.
Heumen is geen eiland. Bij de regionale samenwerking richten we ons vooral op het Rijk van
Nijmegen en, op grotere schaal, de regio Arnhem Nijmegen. Vanuit actief opdrachtgeverschap ligt
onze focus op het Werkbedrijf en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN).
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Getekend op 25 juni 2020, te Malden
VVD
E.W.J.A. Claassen
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J.S.J.M. Witsiers
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