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VZHG 

 

TERUGBLIK VZHG BESTUURSVERGADERING 13 FEBRUARI  

Netwerkgesprek  
Op 13 februari vergaderde het VZHG bestuur in het VNG gebouw in Den Haag. Voorafgaand aan de reguliere 
vergadering vond een netwerkgesprek plaats met Peter Oskam, burgemeester van Capelle aan den IJssel, en Zuid-
Hollands lid van de VNG commissie bestuur en veiligheid. Hij informeerde het bestuur over zijn rol in deze commissie 
en zijn aandachtsgebieden rond het thema veiligheid (zoals mensenhandel). Volgens hem is het thema veiligheid 
steeds meer gekoppeld aan het thema zorg. (Noot: de VNG verstuurt maandelijks de “Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid”. 
Deze nieuwsbrief gaat over thema’s die het zorg- veiligheids- en sociaal domein verbinden. Bekijk de online versie 
van de Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid van 28 februari ). Meest actuele thema’s in de commissie bestuur en veiligheid 
zijn o.a. de inbreng van de VNG richting TK verkiezingen, de rol van BZK en de onderbrenging van het beleidsthema 
veiligheid. Verder is er aandacht voor de politiesterkte (en de steeds verder uitdijende bewakingstaken), de omvang 
van de recherche en het thema ondermijning. 
Stikstofproblematiek  
Guus Elkhuizen, wethouder Nieuwkoop, namens de VZHG lid van het landelijk bestuurlijk netwerk stikstof, 
informeerde het bestuur over een recente bijeenkomst die de provincie Zuid-Holland op 7 februari jl. organiseerde 
rond deze problematiek voor gemeentebestuurders. Klik hier voor meer informatie.    
Hij heeft op deze bijeenkomst een presentatie gehouden (“Zeg niet wat een ander moet doen of laten, maar kijk 
waar je elkaar kunt helpen”.) Gemeentebestuurders lieten bij deze bijeenkomst weten te maken te hebben met 
concrete vraagstukken over bijvoorbeeld woningbouwprojecten of uitbreiding van bedrijven, waarvoor ze passende 
oplossingen willen bieden. De benodigde ontwikkelruimte daarvoor moet in de meeste gevallen op lokaal niveau 
gevonden worden. Wat betreft de brongerichte aanpak is gesteld dat dit niet is beperkt tot de provinciegrens.  
VNG commissies  
Het VZHG bestuur besloot een aantal VNG commissies als prioriteit van aandacht aan te merken. Het betreft: de 
commissies financiën, PSI, EKEM en RWM. Dit betekent overigens niet dat andere commissies niet interessant 
zouden zijn en de prioritering niet zou kunnen veranderen in de loop van het jaar. Voor deze commissies geldt dat de 
commissieleden met het betreffende VZHG bestuurslid niet alleen informatie zullen delen, maar ook waar mogelijk 
zullen worden gevoed met (specifiek Zuid-Hollandse) thema’s.  
 

EMILE JAENSCH NIEUW BESTUURSLID VZHG 

In de bestuursvergadering van 13 februari is besloten tussentijds te benoemen in de vacature 
Buijserd, de heer E.R. Jaensch, burgemeester van Oegstgeest (categorie gemeenten tot 40.000 
inwoners). De officiële benoeming zal plaatsvinden bij de komende ALV op 15 mei a.s. Emile 
Jaensch (VVD) is sinds februari 2016 burgemeester van Oegstgeest. Hij was van 2002 tot 2006 
stadsdeelbestuurder in Amsterdam Oud-Zuid en van 2007 tot 2016 stadsdeelbestuurder in 
Amsterdam-Zuidoost. Gedurende zijn politieke loopbaan heeft hij verschillende bestuursfuncties 
bekleed. Hij is tevens lid van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.   
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BIJEENKOMSTEN IN ZUID-HOLLAND INZAKE HERIJKING GEMEENTEFONDS AFGELAST 

De geplande bijeenkomsten in Zuid-Holland op 12 maart (gemeentehuis Capelle aan den IJssel) en 23 maart 
(gemeentehuis Alphen aan den Rijn) zijn afgelast. Reden hiervoor is dat de minister van BZK de invoering van de 
nieuwe verdeling van het gemeentefonds heeft uitgesteld (kamerbrief 26 februari).  
Lees meer:  Lees de brief van het ministerie van BZK . De VNG heeft een reactie verzonden naar de fondsbeheerders 
(de ministeries van BZK en Financiën) met een reactie op de nieuwe verdeling. De VNG heeft de modellen voor een 
nieuwe verdeling van het gemeentefonds getoetst en komt tot 2 conclusies: de verdeelformules voor het sociaal 
domein zijn een verbetering, maar in het klassiek domein zijn nog verbeteringen nodig. Bovendien moet het totale 
budget groter, voor een herijking kan plaatsvinden. Lees meer: Lees de reactie van de VNG op de nieuwe verdeling 
van het gemeentefonds.  
 

ZUID-HOLLANDSE BESTUURDERSDAG EN ALV OP 15 MEI A.S. IN ZWIJNDRECHT 

Onlangs heeft overleg plaatsgevonden met gastgemeente Zwijndrecht in 
verband met de voorbereidingen voor de Zuid-Hollandse Bestuurdersdag en ALV 
van de VZHG op vrijdag 15 mei a.s. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Hotel Ara,  
Veerweg 10, 3336 LM Zwijndrecht. Dit hotel is fraai gelegen aan de Oude Maas. 
Een aantal deelsessies zal op verschillende locaties plaatsvinden. Verdere 

bijzonderheden over het programma volgen nog. Noteert u deze datum vast in uw agenda!  
 

VNG  

 

BESTUURLIJK LEERNETWERK PREVENTIE JEUGD .  

Het ministerie van VWS en de VNG hebben vorig jaar het initiatief genomen voor een bestuurlijk 
leernetwerk preventie jeugd. Jeugdwethouders konden hier hun kennis van en ervaringen met 
jeugdpreventie met elkaar delen en elkaar helpen om nieuwe stappen te zetten voor het gezond 
en veilig opgroeien van kinderen. In 2019 hebben hier achttien jeugdwethouders aan 
deelgenomen, w.o een aantal Zuid-Hollandse wethouders t.w. Hatte van der Woude (wethouder 

Delft en bestuurslid van de VZHG), Pieter Paans (wethouder Papendrecht), Marleen Daamen (wethouder Leiden) en 
Rick van der Linden (wethouder Dordrecht). Hun ervaringen zijn gebundeld in de publicatie 'Nu ik groot ben – 
wethouders investeren in kansen voor jongeren'. De publicatie is op 24 januari gepresenteerd aan minister Hugo de 
Jonge. Lees meer: Nu ik groot ben – wethouders investeren in kansen voor jongeren .  
 

VNG REACTIE OP WETSVOORSTEL BEVORDERING INTEGRITEIT BESTUUR 

Met een aantal belangrijke wijzigingen in de Gemeentewet wil de minister van BZK de integriteit van het decentraal 
bestuur bevorderen. De VNG is in hoofdlijnen positief over het (concept)wetsvoorstel. De VNG is het eens met een 
verplichte VOG voor bestuurders. Ook vindt de VNG het voor college en raadsleden duidelijker worden wanneer zij 
zich aan geheimhouding moeten houden. Verder is de VNG positief over een duidelijkere positie van raadsleden die 
werkzaam zijn bij een samenwerkingsverband waarin de betreffende gemeente deelneemt. Kritiek is er ook:  
belangrijkste bezwaar is de beoogde ruimere bevoegdheid van de Commissaris van de Koning om bij 
integriteitsproblemen besloten vergaderingen bij te wonen en kennis te nemen van alle bescheiden van het 
gemeentebestuur. Dit grijpt volgens de VNG in op de autonomie  van gemeenten. Lees meer: 
Consultatie conceptwetsvoorstel bevorderen van de integriteit.  
 

VNG EN VNO-NCW ROEPEN OP TOT NATIONAAL STIKSTOFAKKOORD 

Jan van Zanen (voorzitter van de VNG) en Hans de Boer (voorzitter van VNO-NCW) hebben onlangs in een 
gezamenlijke brief een oproep gedaan op om te komen tot een Nationaal Stikstofakkoord. Een dergelijk akkoord 
moet kunnen rekenen op een breed maatschappelijk en politiek draagvlak. Door de huidige aanpak van de 
stikstofproblematiek staan de verschillende partijen (natuurbeschermers, woningzoekenden, ondernemers, boeren) 
volgens de beide voorzitters tegenover in plaats van naast elkaar. Lees meer:  Voorstel voor een Nationaal 
Stikstofakkoord.  
 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2020/02/26/kamerbrief-uitstel-nieuwe-verdeling-gemeentefonds
https://vng.nl/sites/default/files/2020-02/reactie-nieuwe-verdeling-gemeentefonds.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-02/reactie-nieuwe-verdeling-gemeentefonds.pdf
https://voordejeugd.nl/documents/37/Nu_ik_groot_ben.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-02/20200211_brief-kabinet_consultatie-conceptwetsvoorstel-bevorderen-van-de-integriteit.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-02/vnoncw-vng-hdb-oproep-nationaal-stikstofakkoord-def.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-02/vnoncw-vng-hdb-oproep-nationaal-stikstofakkoord-def.pdf
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OMGEVINGSWET 

De Eerste Kamer heeft op 11 februari jl. met een hoofdelijke stemming ingestemd met de Invoeringswet 
Omgevingswet van minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen. De Omgevingswet vormt samen met het 
Omgevingsbesluit, Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit kwaliteit 
leefomgeving en de Omgevingsregeling de basis voor het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht.  
Onder de Omgevingswet moeten bijna  alle gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen. Die commissie 
is in de wet verplicht gesteld. De bestaande commissies voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten komen 
niet meer terug. De VNG, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben een 
‘Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit’ geschreven. Lees meer: Handreiking Adviesstelsel 

Omgevingskwaliteit. De minimale acties Omgevingswet die de VNG beschikbaar stelt aan gemeenten is aangevuld 
op basis van de laatste stand van zaken van de wetgeving. De aanvullingssporen (geluid, bodem, grondeigendom) 
zijn erin opgenomen en de acties die voortkomen uit de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) zijn verwerkt. Lees meer:  
minimale-acties-omgevingswet_v3.pdf . Om gemeenten op weg te helpen bij het ontwikkelen van toepasbare 
regels voor de Omgevingswet is een aantal voorbeeld toepasbare regels uitgewerkt. De voorbeelden richten zich op 
activiteiten uit de staalkaart 'Integratie verordeningen in omgevingsplan’. Klik hier voor meer informatie.  

 

TIJDELIJKE COMMISSIE DIGITALE TOEKOMST 

De VNG is betrokken bij de tijdelijke commissie digitale toekomst van de Tweede Kamer. Op 2 maart jl. vond het 
rondetafelgesprek 'Instituties' plaats. De VNG beantwoordde in een brief aan de commissie de volgende 
hoofdvragen: wat kan de Tweede Kamer verwachten van (provinciale staten en) gemeenteraden als het gaat om hun 
controlerende rol ten aanzien van digitaliseringsvraagstukken en wat verwachten gemeenten en provincies van de 
Tweede Kamer als het gaat om haar controlerende en wetgevende taken bij digitaliseringsvraagstukken. Lees meer:  
Volledige brief Rondetafelgesprek Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst.  
 

VACATURES VNG BESTUUR EN COMMISSIES - REAGEREN VOOR 23 MAART 12.00 UUR 

De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 30 vacatures in het VNG-bestuur en in verschillende commissies. Het betreft 
o.a. een aantal vacatures ontstaan door het vertrek van Zuid-Hollandse bestuurders:  
- Roel Cazemier, voorzitter CvA, tevens lid VNG bestuur; 
- Maarten Struijvenberg, Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie; 
- Mariel Middendorp, Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs;  
- Marloes Borsboom, Commissie Europa en Internationaal.  
KANDIDAATSTELLING: tot uiterlijk maandag 23 maart, vóór 12.00 uur. Op de website https://governance.vng.nl 
kunt u zich registreren als kandidaat en aangeven naar welke vacature(s) uw belangstelling uitgaat. Kandidaten 
kunnen er voor kiezen ondersteuning van de VZHG te verzoeken. Lees meer: Ledenbrief Invulling vacatures bestuur 
en commissies.  De selectie van kandidaten vindt plaats door de adviescommissie governance (voorzitter Paul 
Depla), die per vacature één kandidaat selecteert. De kandidaten op deze enkelvoudige voordracht van de 
adviescommissie worden uiterlijk 6 mei a.s. bekend gemaakt aan de leden. Op dat moment wordt ook de 
mogelijkheid geopend om tegenkandidaten te stellen. In de ALV van de VNG op 10 juni a.s. spreken de leden zich uit 
over de kandidaten en eventuele tegenkandidaten.  
 

BIJEENKOMST ONDERZOEK UITVOERINGSLASTEN KLIMAATAKKOORD 31 MAART IN UTRECHT 

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat in 2020 onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de uitvoeringslasten van 

het akkoord. De VNG organiseert een aantal interbestuurlijke regionale bijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten 

wordt u door de VNG en de ROB geïnformeerd over de kaders en de opzet van het onderzoek en de stappen die de 

komende maanden in dit onderzoek worden gezet. De rijksoverheid heeft voor het onderzoek een adviesaanvraag 

ingediend bij de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). De ROB wordt gevraagd advies te geven over: wat de extra 

uitvoeringslasten voor decentrale overheden zijn op alle 5 sectoren van het Klimaatakkoord, hierop te reflecteren en 

aan te geven wat de bekostigingswijze kan zijn. De reikwijdte van het onderzoek wordt bepaald door de kaders in 

artikel 2 Financiële-verhoudingswet. Op 31 maart a.s. vindt een bijeenkomst plaats in Utrecht van 15.00 - 17.00 uur. 

De locatie is de Jaarbeurs MeetUp, slechts twee minuten lopen vanaf Utrecht CS. De bijeenkomst bestaat uit twee 

delen. Het eerste deel wordt gebruikt  voor een toelichting door medewerkers van de VNG en ROB op het 

onderzoek; tijdens het tweede deel kan gesproken worden over een lokaal voorbeeld (bijvoorbeeld over de 

https://vng.nl/sites/default/files/2020-02/200217-handreiking-adviesstelsel.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-02/200217-handreiking-adviesstelsel.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-02/minimale-acties-omgevingswet_v3.pdf
https://vng.nl/nieuws/voorbeeld-toepasbare-regels-omgevingswet?utm_campaign=festival+van+de+uitvoering&utm_content=festival&utm_source=Weekoverzicht&utm_medium=email
https://vng.nl/brieven/vng-position-paper-rtg-tijdelijke-commissie-digitale-toekomst-2-maart-2020
https://governance.vng.nl/
https://vng.nl/brieven/invulling-vacatures-bestuur-en-commissies-vng
https://vng.nl/brieven/invulling-vacatures-bestuur-en-commissies-vng
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energietransitie of duurzame mobiliteitsoplossingen) of er worden praktijkvoorbeelden aangedragen vanuit het 

VNG-programma Energie. Deelnemers worden van harte uitgenodigd hun eigen voorbeelden toe te lichten! 

Klik hier voor meer informatie. Nadere informatie: via Paul Picauly, secretaris programma Energie van de VNG: 

Telefoon 06 — 20 02 51 59 en e-mail paul.picauly@vng.nl.  
 

TERUGBLIK VERGADERINGEN VNG BESTUUR EN COMMISSIES  

VNG Commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) 23 januari: terugblik klik hier.  
VNG commissie  Raadsleden en Griffier 23 januari: terugblik klik hier.  
VNG bestuur 13 februari: terugblik klik hier.  
VNG commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs (ZJO) 13 februari: terugblik klik hier.  
VNG commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI) 13 februari: terugblik klik hier.  
 

DIVERSEN  

 

WOONOPGAVE VOOR OUDEREN 

ActiZ en ANBO hebben onderzoek gedaan naar de financiële impact van vergrijzing voor het 
woningbeleid van gemeenten. De kosten van aanpassingen aan woningen, zodat mensen er goed 
oud kunnen worden, worden geraamd op landelijk 13 miljard euro. Met het onderzoek willen ActiZ 
en ANBO inzicht geven in de demografische ontwikkelingen van hun inwoners, hoeveel geschikte 
woningen ze voor deze doelgroep hebben en wat er in 2040 nodig is. Lees meer: De 

investeringsopgave in uw gemeente (Tableau).  
 

COMMISSIE TOEKOMST ZORG THUISWONENDE OUDEREN 

Onlangs presenteerde de Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen 
haar rapport ‘Bouwen, digitaliseren, samenwerken!’ De commissie formuleert in 
haar advies 35 aanbevelingen die zij toetst aan de vier principes van de REIS: 
Regie, Eenvoud, Integrale benadering en  Samenwerking. Omdat de commissie 
het belangrijk vindt dat haar advies kan rekenen op draagvlak bij alle partijen die 
bij zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen betrokken zijn, worden 
belangstellenden uitgenodigd uiterlijk 1 april 2020 op het advies te reageren via 

nico.de.neeling@minvws.nl. Als u wilt dat uw reactie openbaar gemaakt wordt 
met een volgende versie van het advies, kunt u dat aangeven. Voor de zomer van 2020 zullen binnengekomen 
reacties en commentaren worden verwerkt in versie 2.0 van het advies. Klik hier voor meer informatie.  
 

REGIODEALS DRECHTSTEDEN-GORINCHEM EN ZUID-HOLLANDSE DELTA  

Regio Drechtsteden-Gorinchem 
De regio Drechtsteden-Gorinchem ontvangt van het rijk €22,5 miljoen voor onderwijs-arbeidsmarkt, verbetering van 
oevers, woningbouw en innovatie. Met het geld worden o.a. projecten opgezet om meer opleidingen in het hoger 
onderwijs aan te bieden en meer studenten te verleiden voor het beroepsonderwijs te kiezen. Concreet wordt er 
ingezet op de verdere ontwikkeling van het Leerpark in Dordrecht en de Regionale Innovatie- en Beroepencampus in 
Gorinchem. Tientallen bedrijven in de regio gaan aan de slag met innovatiethema’s bijvoorbeeld op het gebied van 
energie/duurzaamheid en waterveiligheid. Andere projecten richten zich op het aantrekkelijk maken van de oevers 
voor werken, wonen en recreëren. 
Zuid-Hollandse Delta 
De Zuid-Hollandse Delta (Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne Putten) ontvangen €7,5 miljoen voor 
investeringen in agrifood, arbeidsmarkt, duurzaamheid, landschap en toerisme. In de Zuid-Hollandse Delta wordt 
geïnvesteerd in duurzame en innovatieve groei door versterking van de economische structuur en verbetering van 
het woon- en leefklimaat.  
De regio’s Drechtsteden-Gorinchem en Zuid-Hollandse Delta zijn 2 van de 26 regio’s die aanspraak deden op de in 
totaal €180 miljoen die het Rijk beschikbaar stelt in de vorm van Regio Deals. Klik hier voor meer informatie.  
 
 
 

https://vng.nl/agenda/bijeenkomst-onderzoek-uitvoeringslasten-klimaatakkoord-utrecht?utm_campaign=festival+van+de+uitvoering&utm_content=festival&utm_source=Weekoverzicht&utm_medium=email
mailto:paul.picauly@vng.nl
https://vng.nl/nieuws/terugblik-vergadering-commissie-ekem-23-januari
https://vng.nl/nieuws/terugblik-vng-commissie-raadsleden-en-griffiers-23-januari
https://vng.nl/nieuws/terugblik-vng-bestuursvergadering-van-13-februari-2020
https://vng.nl/nieuws/terugblik-vng-commissie-zjo-13-februari-2020
https://vng.nl/nieuws/terugblik-commissie-psi-februari-2020
https://public.tableau.com/profile/sinfore#!/vizhome/ANBOActizInfographic/ANBOActizOpgavelangerthuiswonen
https://public.tableau.com/profile/sinfore#!/vizhome/ANBOActizInfographic/ANBOActizOpgavelangerthuiswonen
mailto:nico.de.neeling@minvws.nl
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/01/15/commissie-tzto-bouwen-digitaliseren-samenwerken
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/februari-2020/e30-miljoen-drechtsteden-gorinchem-zuid-hollandse/
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PROVINCIE ZUID-HOLLAND 

 

CONVENANT VERDUURZAMING BEDRIJVENTERREINEN 

Gedeputeerde Willy de Zoete heeft onlangs namens de provincie Zuid-Holland, samen met bijna 30 partijen, 
waaronder TNO en de  gemeente Westland,  het Convenant(Overeenkomst) Verduurzaming Bedrijventerreinen 
getekend. Een sterke, duurzame regionale economie draagt volgens de provincie bij aan een gezonde MKB-structuur 
in levendige en vitale stads- en dorpscentra. Ongeveer 30% van de Zuid-Hollandse werkgelegenheid bevindt zich op 
bedrijventerreinen. Door de forse behoefte aan bouw van nieuwe woningen voor alle inwoners van Zuid-Holland is 
er ook extra aandacht voor werkgelegenheid in de buurt. Daarom streeft de provincie naar toekomstbestendige, 
duurzame en energiezuinige bedrijventerreinen. Hoofddoel van het convenant is het versnellen van de 
energietransitie door collectieve aanpak voor bedrijventerreinen en door het collectief beschikbaar maken van de 
benodigde kennis. Klik hier voor meer informatie.   

 

AARDGASVRIJE WIJKEN MET EUROPEES GELD 

Negen  Zuid-Hollandse gemeenten willen 10 aardgasvrije wijken. Voor de opstart vragen ze bij de Europese 
Investeringsbank (EIB) een gezamenlijke subsidie aan van ongeveer €3 miljoen. Door hun krachten te bundelen en  
met de provincie als penvoerder, maken de gemeenten kans om in aanmerking te komen voor dit geld. Het gaat om 
de gemeenten: Alphen aan de Rijn, Den Haag, Gorinchem, Kaag en Braassem, Katwijk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam 
en Zoeterwoude. Deze gemeenten willen een degelijke kosten-batenanalyse maken van de verschillende opties. 
Duurzame energievoorziening moet voor inwoners haalbaar, betaalbaar en toekomstbestendig zijn. Klik hier voor 
meer informatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 U ontvangt de VZHG Nieuwsbrief  als lid van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten, als 

netwerkpartner of omdat u zich hiervoor heeft aangemeld. Uw gegevens worden uitsluitend 
gebruikt voor het verzenden van deze Nieuwsbrief en zullen niet aan derden worden verstrekt. 
Aanmelden of afmelden, of het wijzigen van gegevens, graag doorgeven via: 
r.vrolijk@capelleaandenijssel.nl .  

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/januari-2020/zuid-holland-tekent-landelijk-convenant/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/februari-2020/zuid-hollandse-gemeenten-gaan-aardgasvrije-wijken/
mailto:r.vrolijk@capelleaandenijssel.nl

