
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 18 augustus 2020 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder; Dhr. J.A. van Rijn, wethouder; Mevr. C.B. 
Baauw, secretaris; Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afwezig Dhr. A. van Erk, burgemeester; Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder; 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-143049 - 333450 

Onderwerp Grondexploitatie SIZO (Hillegom-Noord) 2020 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de Grondexploitatie SIZO (Hillegom Noord) 2020 d.d. 24 
juli 2020. 
2. Geheimhouding op te leggen aan het college van Burgemeester en 
Wethouders, aan de Raadscommissie en aan de Gemeenteraad, op grond van 
respectievelijk artikel 55 lid 1, artikel 86 lid 2 en artikel 25 lid 3 Gemeentewet 
juncto artikel 10 Wob op de bijlage "rapportage grondexploitatie SIZO d.d. 24 
juli 2020" bij het raadsvoorstel "Grondexploitatie SIZO (Hillegom-Noord) 2020', 
en al hetgeen hierover is besproken in de vergadering, omdat openbaarmaking 
het financieel belang van de gemeente schaadt. De geheimhouding wordt 
opgeheven nadat het project is gerealiseerd. 
3. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. de Grondexploitatie SIZO (Hillegom-Noord) 2020 vast te stellen; 
2. de bijbehorende begrotingswijziging SIZO 2020, nummer R2010, vast te 
stellen; 
3. de door het college opgelegde geheimhouding voor de bijlage 
'Grondexploitatie SIZO (Hillegom-Noord) 2020" d.d. 24 juli 2020"bij het 
raadsvoorstel "Grondexploitatie SIZO (Hillegom-Noord) 2020" op grond van 
artikel 25 lid 3 Gemeentewet junctio artikel 10 Wob te bekrachtigen, omdat 
openbaarmaking het financieel belang van de gemeente schaadt. De 
geheimhouding wordt opgeheven nadat het project is gerealiseerd. 

Samenvatting De voormalige sportveleden van voetbalvereniging SIZO zijn in eigendom van de 
gemeente. De locatie maakt onderdeel uit van het in 2013 door de 
gemeenteraad vastgestelde Masterplan Hillegom Noord. In 2019 is een 
marktpartij geselecteerd om de sportvelden te transformeren naar betaalbare en 
duurzame woningbouw. In juli 2020 is door partijen een Koop- en realisatie-
overeenkomst getekend, waarin afspraken zijn gemaakt over het kostenverhaal, 
het bouw- en woonrijpmaken van de gronden e.d. De financiële effecten van de 
grondopbrengsten uit de verkoop van de gronden aan deze marktpartij en de 
investeringen die de gemeente zelf doet zijn opgenomen en omschreven in 
bijgaande grondexploitatie 2020. 
 
Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de Grondexploitatie SIZO (Hillegom Noord) 2020 d.d. 24 
juli 2020. 
2. Geheimhouding op te leggen aan het college van Burgemeester en 
Wethouders, aan de Raadscommissie en aan de Gemeenteraad, op grond van 
respectievelijk artikel 55 lid 1, artikel 86 lid 2 en artikel 25 lid 3 Gemeentewet 
juncto artikel 10 Wob op de bijlage "rapportage grondexploitatie SIZO d.d. 24 
juli 2020" bij het raadsvoorstel "Grondexploitatie SIZO (Hillegom-Noord) 2020', 
en al hetgeen hierover is besproken in de vergadering, omdat openbaarmaking 
het financieel belang van de gemeente schaadt. De geheimhouding wordt 
opgeheven nadat het project is gerealiseerd. 
3. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. de Grondexploitatie SIZO (Hillegom-Noord) 2020 vast te stellen; 
2. de bijbehorende begrotingswijziging SIZO 2020, nummer R2010, vast te 
stellen; 
3. de door het college opgelegde geheimhouding voor de bijlage 
'Grondexploitatie SIZO (Hillegom-Noord) 2020" d.d. 24 juli 2020"bij het 
raadsvoorstel "Grondexploitatie SIZO (Hillegom-Noord) 2020" op grond van 
artikel 25 lid 3 Gemeentewet junctio artikel 10 Wob te bekrachtigen, omdat 
openbaarmaking het financieel belang van de gemeente schaadt. De 
geheimhouding wordt opgeheven nadat het project is gerealiseerd. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak / doc nr Z-20-143274 - 333907 

Onderwerp Grondexploitatie Vossepolder 2020 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met de Grondexploitatie Vossepolder 2020 d.d. 24 juli 2020. 
2. Geheimhouding op te leggen aan het college van Burgemeester en 
Wethouders, aan de Raadscommissie en aan de Gemeenteraad, op grond van 
respectievelijk artikel 55 lid 1, artikel 86 lid 2 en artikel 25 lid 3 Gemeentewet 
juncto artikel 10 Wob op het stuk "Grondexploitatie Vossepolder 2020 d.d. 24 
juli 2020", bijlage bij het raadsvoorstel "Grondexploitatie Vossepolder 2020 d.d. 
24 juli 2020", en al hetgeen hierover is besproken in de vergadering, omdat 
openbaarmaking het financieel belang van de gemeente schaadt. De 
geheimhouding wordt opgeheven nadat het project is gerealiseerd. 
3. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. de Grondexploitatie Vossepolder 2020 vast te stellen; 
2. de bijbehorende begrotingswijziging Grondexploitatie Vossepolder 2020, 
nummer R2011, vast te stellen; 
3. de door het college opgelegde geheimhouding voor de bijlage 
"Grondexploitatie Vossepolder 2020 d.d. 24 juli 2020" op grond van artikel 25 lid 
3 Gemeentewet juncto artikel 10 Wob te bekrachtigen, omdat openbaarmaking 
het financieel belang van de gemeente schaadt. De geheimhouding wordt 
opgeheven nadat het project is gerealiseerd. 

Samenvatting Bijgaande rapportage bevat de belangrijkste uitgangspunten en het resultaat 
van de Grondexploitatie Vossepolder 2020 (versie 17). In een risicoanalyse 
wordt ingegaan op de financiële risico's in de grondexploitatie. Daarnaast zijn de 
actuele inzichten in de grondexploitatie verwerkt. 
 
Besloten wordt: 
 
1. In te stemmen met de Grondexploitatie Vossepolder 2020 d.d. 24 juli 2020. 
2. Geheimhouding op te leggen aan het college van Burgemeester en 
Wethouders, aan de Raadscommissie en aan de Gemeenteraad, op grond van 
respectievelijk artikel 55 lid 1, artikel 86 lid 2 en artikel 25 lid 3 Gemeentewet 
juncto artikel 10 Wob op het stuk "Grondexploitatie Vossepolder 2020 d.d. 24 
juli 2020", bijlage bij het raadsvoorstel "Grondexploitatie Vossepolder 2020 d.d. 
24 juli 2020", en al hetgeen hierover is besproken in de vergadering, omdat 
openbaarmaking het financieel belang van de gemeente schaadt. De 
geheimhouding wordt opgeheven nadat het project is gerealiseerd. 
3. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. de Grondexploitatie Vossepolder 2020 vast te stellen; 
2. de bijbehorende begrotingswijziging Grondexploitatie Vossepolder 2020, 
nummer R2011, vast te stellen; 
3. de door het college opgelegde geheimhouding voor de bijlage 
"Grondexploitatie Vossepolder 2020 d.d. 24 juli 2020" op grond van artikel 25 lid 
3 Gemeentewet juncto artikel 10 Wob te bekrachtigen, omdat openbaarmaking 
het financieel belang van de gemeente schaadt. De geheimhouding wordt 
opgeheven nadat het project is gerealiseerd. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-141225 - 336237 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Hillegom 14 juli 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De concept openbare besluitenlijst van B&W Hillegom d.d. 14 juli 2020 vast te 
stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-117606 - 303279 

Onderwerp Verordening individuele inkomenstoeslag ISD 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 



Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Aan de raad bijgevoegd raadsvoorstel met de volgende beslispunten voor te 
leggen:  
 
- De Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet, IOAW, IOAZ en 
Gemeentewet ISD Bollenstreek 2020 vast te stellen en daarbij te kiezen voor de 
Basisverordening. 
- De Verordening minimabeleid en activering Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD 
Bollenstreek 2017 in te trekken. 
 
 
  

Samenvatting De huidige Verordening minimabeleid en activering PW, IOAW en IOAZ ISD 
Bollenstreek 2017 bestaat uit twee regelingen: het Persoonsondersteunend 
budget (POB) en de lnspanningspremie (IP). In de praktijk blijkt dat beide 
regelingen regelmatig verward worden en niet altijd goed op elkaar aansluiten. 
Met de nieuwe Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet, IOAW 
en IOAZ ISD Bollenstreek 2020 stellen we vanaf 1 oktober 2020 één regeling 
voor, waarin de huidige twee regelingen in elkaar zijn geschoven. De ISD 
Bollenstreek heeft twee varianten aangeboden, namelijk de zogenaamde 
Plusverordening en de zogenaamde Basisverordening. In beide Verordeningen 
wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen POB en IP en wordt de doelgroep 
uitgebreid met bijstandsgerechtigde jongeren vanaf 21 tot 27 jaar met een 
arbeidsverplichting. Ook jongeren vanaf 21 jaar kunnen met ingang van de 
nieuwe Verordening dus een aanvraag indienen. In dit voorstel wordt 
voorgesteld om te kiezen voor de Basisverordening boven de Plusverordening. 
In de Basisverordening kan de individuele inkomenstoeslag worden aangevraagd 
door mensen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. De 
inkomensgrens blijft dus ongewijzigd, evenals de hoogte van de financiële 
bijdrage. In de Basisverordening is nieuw dat de referteperiode, de duur van de 
periode waarin men gewerkt heeft, 24 maanden bedraagt in plaats van 12 
maanden.   

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-141596 - 330714 

Onderwerp Investeringsprogramma Openbare Verlichting , Civiele Kunstwerken en Riolering 
2020 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Autorisatie te verlenen voor de investeringen ten laste van de 
investeringskredieten  zoals opgenomen voor Openbare Verlichting, Civiele 
Kunstwerken en riolering in de investeringslijst 2020-2023 voor het 
begrotingsjaar 2020 van de programmabegroting 2020-2023. 

Samenvatting Het team Beheer Buitenruimten zorgt voor het beheer en onderhoud van de 
openbare ruimte. In de programmabegroting 2020-2023 zijn voor het vervangen 
van de Openbare verlichting, Civiele Kunstwerken (bruggen) 
en riolering investeringskredieten opgenomen. 
Met dit besluit autoriseert uw college de uitgaven voor deze investeringen. Bij de 
uitvoering wordt gekeken naar de onderlinge samenhang met andere 
programma's. Bij de inkoop is de duurzaamheid een belangrijk item.  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-140981 - 329760 

Onderwerp Mandatering aanbesteding raamovereenkomsten onderhoud wegen 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.Het onderhoud van de asfalt-, elementenverhardingen en markeringen in de 
gemeenten Katwijk, Noordwijk, Teylingen, Hillegom en Lisse gezamenlijk met 
genoemde gemeenten aan te besteden. 
2.Het college van burgemeester en wethouders van Katwijk te mandateren om 
namens de gemeente Hillegom de coördinatie van de gunningsprocedure met 
betrekking tot deze aanbestedingen te laten verzorgen, en het college van 
Katwijk te verzoeken in te stemmen met het mandaat. 
  

Samenvatting  
In samenwerking met de gemeente Katwijk, Noordwijk, Teylingen en Lisse 
worden de aanbestedingen voorbereid voor de raamovereenkomsten voor het 
onderhoud van de asfaltverhardingen en elementenverhardingen. De gemeente 



Katwijk is van plan deze aanbestedingen namens de gemeente Hillegom te gaan 
verzorgen. Om dit op een juridisch correcte wijze te kunnen doen is het nodig 
dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk 
hiervoor wordt gemandateerd. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-111204 - 272591 

Onderwerp Uitvoeringsovereenkomst project Entree N207/N208 Hillegom - Lisse 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De uitvoeringsovereenkomst project Entree N207/N208 Hillegom - Lisse vast 
te stellen; 
2. In te stemmen dat voor het project Entree N207/N208 Hillegom - Lisse, de 
gemeente Lisse voor beide gemeenten als opdrachtgever optreedt; 
3. Burgemeester A. van Erk besluit volmacht te laten verlenen aan wethouder J. 
van Rijn ten behoeve van de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst; 
4. In te stemmen met het definitief ontwerp van project Entree N208/N208 
Hillegom - Lisse waarvoor gemeente Lisse als opdrachtgever optreedt. 

Samenvatting Het project Entree N207/N208 komt voort uit de visie-uitwerking 'Uitstraling 
Duin- en Bollenstreek: bermen en entrees’ van het gebiedsprogramma ‘Natuur, 
landschap en recreatie 2016-2020’. Voor dit project is regionale subsidie 
beschikbaar van Holland Rijnland, en provinciale subsidie (Sgg). In de 
uitvoeringsovereenkomst worden de afspraken vastgelegd tussen de gemeente 
Hillegom, gemeente Lisse en het Cluster Duin- en Bollenstreek, om de subsidies 
te kunnen verkrijgen na afronding van het project. Deze afspraken zijn eerder 
vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst B(l)oeiende Bollenstreek van 4 
mei 2017, over het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. Besloten wordt 
om uitvoeringsovereenkomst en het ontwerp van Entree N207/N208 Hillegom - 
Lisse vast te stellen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-111204 - 280621 

Onderwerp Projectbudget, Project entree N207/N208 Hillegom - Lisse 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
1. Een projectbudget beschikbaar te stellen van €96.680,-, ten laste van de 
algemene reserve voor het project Entree N207/N208 Hillegom - Lisse wat 
onderdeel is van het Gebiedsprogramma B(l)ioende Bollenstreek 2016-2020; 
2. Begrotingswijziging nummer A08 vast te stellen, waarmee het projectbudget 
beschikbaar komt voor het project Entree N207/N208 Hillegom - Lisse. 

Samenvatting Het project Entree N207/N208 Hillegom - LIsse komt voort uit de visie-
uitwerking 'Uitstraling Duin- en Bollenstreek: bermen en entrees’ van het 
gebiedsprogramma ‘Natuur, landschap en recreatie 2016-2020’. Voor dit project 
is regionale subsidie beschikbaar van Holland Rijnland, en provinciale subsidie 
(Sgg). In de uitvoeringsovereenkomst worden de afspraken vastgelegd tussen 
de gemeente Hillegom, gemeente Lisse en het Cluster Duin- en Bollenstreek, om 
de subsidies te kunnen verkrijgen na afronding van het project. Deze afspraken 
zijn eerder vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst B(l)oeiende 
Bollenstreek van 4 mei 2017, over het Gebiedsprogramma B(l)oeiende 
Bollenstreek. Om dit jaar van start te kunnen gaan met de uitvoering 
is projectbudget nodig van de gemeente Hillegom. Besloten wordt om de raad te 
vragen een projectbudget van €96.680,- beschikbaar te stellen voor het project. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-129504 - 317534 

Onderwerp Raadsbrief lokaal mobiliteitsplan 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 1. De bijgevoegde raadsbrief inzake het lokale mobiliteitsplan vast te stellen. 



burgemeester en wethouders 
besluit 

2. De bijgevoegde raadsbrief inzake het lokale mobiliteitsplan aan de raad toe te 
zenden. 

Samenvatting Het college wordt gevraagd in te stemmen met de bijgesloten raadsbrief inzake 
het nieuwe Mobiliteitsplan van de gemeente Hillegom en deze ter informatie aan 
de raad toe te zenden. Het nieuwe Mobiliteitsplan komt tegemoet aan de nieuwe 
uitdagingen op het gebied van verkeer- en vervoer en vervangt het reeds 
verouderde vigerend verkeers- en vervoerplan Hillegom (2009-2019). 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-105729 - 256892 

Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan Snippergroen Hillegom 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De procedure voor het ter inzage leggen van 
het "ontwerpbestemmingsplan Snippergroen, Hillegom" met 
identificatienummer NL.IMRO.0534.bpsnippergroen-ON01 te starten; 

2. De bijgevoegde raadsbrief inzake het starten van de procedure voor 
het "ontwerpbestemmingsplan Snippergroen, Hillegom" vast te stellen 
en deze te verzenden aan de raadscommissie. 

Samenvatting Met dit bestemmingsplan wordt een passende en eenduidige planologisch-
juridische regeling gerealiseerd voor de gelegaliseerde gevallen van oneigenlijk 
grondgebruik uit het snippergroenproject. Doel van dit voorstel is om de 
procedure te starten voor het ter inzage leggen van het 
"ontwerpbestemmingsplan Snippergroen, Hillegom". Gedurende een termijn van 
zes weken ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage met de mogelijkheid 
voor een ieder om tijdens deze termijn een zienswijze bij de gemeenteraad 
kenbaar te maken. 
 
De gelegaliseerde gevallen oneigenlijk grondgebruik die zijn gelegen binnen het 
werkingsgebied van het omgevingsplan Buitengebied en de Zanderij, zijn in de 
ontwerpversie van het omgevingsplan opgenomen.  
 
De gemeenteraad is het bevoegd gezag voor het vaststellen van 
bestemmingsplannen. Door middel van bijgevoegde raadsbrief wordt de 
raadscommissie geïnformeerd omtrent het starten van de procedure van het 
"ontwerpbestemmingsplan Snippergroen, Hillegom". 
 
In navolging op het snippergroenproject krijgen de bewoners met wie het 
grondgebruik toentertijd is geregeld door middel van verkoop, verhuur of het 
erkennen van de verjaring een brief waarin wordt medegedeeld dat met dit 
bestemmingsplan de bestemming is aangepast op het feitelijke gebruik. 
Daarnaast voorziet het bestemmingsplan in een regeling voor bestaande 
steigers, waarvoor een huurovereenkomst is gesloten tussen de betreffende 
bewoners en de gemeente Hillegom. Ook deze bewoners worden geïnformeerd 
door middel van een brief. 
 
Besloten wordt om de procedure voor het ter inzage leggen van het 
"ontwerpbestemmingsplan Snippergroen, Hillegom" te starten en de raadsbrief 
vast te stellen waarbij de raadscommissie geïnformeerd wordt omtrent het 
starten van de procedure van het "ontwerpbestemmingsplan Snippergroen, 
Hillegom". 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-052494 - 224421 

Onderwerp Agenderingsvoorstel presentatie Project entree N207/N208 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het agenderingsvoorstel 'presentatie project Entree 
N207/N208', voor de raadscommissie van 2 september 2020. 

Samenvatting Het project Entree N207/N208 Hillegom - Lisse komt voort uit de visie-
uitwerking 'Uitstraling Duin- en Bollenstreek: bermen en entrees’ van het 
gebiedsprogramma ‘Natuur, landschap en recreatie 2016-2020’. Dit project is nu 
uitgewerkt in een ontwerp door het landschapsarchitectenbureau OKRA en door 
ingenieursbureau Rodewijk omgezet in een definitief ontwerp/bestek. We willen 
dit graag presenteren aan de raadscommissie op 2 september 2020. Hierbij 
informeren de raad bovendien over de voortgang van het gebiedsprogramma 
Natuur, landschap en recreatie 2016-2020. Besloten wordt om in te stemmen 



met het agenderingsvoorstel ten behoeve van presentatie Entree N207/N208 
Hillegom - Lisse. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-134077 - 316981 

Onderwerp Beleidsplan wegen 2020-2024 

Portefeuillehouder Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling TM Beheer Buitenruimte 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. In te stemmen met het “Beleidsplan wegen 2020-2024”. 
2. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de 

raad wordt voorgesteld om: 

 Het "Beleidsplan wegen 2020 - 2024" vast te stellen. 
 De begrotingswijziging nummer R2009 vast te stellen waarmee de 

begroting wordt aangesloten op het beleidsplan wegen. 

Samenvatting  
Het beleidsplan wegen omvat het gemeentelijk wegbeleid. Het plan legt een 
bestuurlijke, beheersmatige en financiële basis voor het wegbeheer in de 
komende vijf jaar. Na vaststelling van het plan door de gemeenteraad liggen het 
gemeentelijk beleid, de te volgen strategie en de financiële consequenties 
hiervan vast. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


