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04. Programma Zorg en Sociale Voorzieningen

We zijn verantwoordelijk voor ondersteuning op het gebied van zorg en jeugdhulp. 
Hiervoor versterken we de eigen kracht.  Inwoners vinden zelf binnen hun netwerk oplossingen en 
kunnen gebruik maken van algemene en collectieve voorzieningen. Voor wie dat niet kan, bieden 
maatwerkvoorzieningen uitkomst. 
Uitgangspunt in het sociale domein is "Eén gezin, één plan, één regisseur". Porthos is de Walcherse 
integrale toegang voor (jeugd)zorg binnen het sociale domein. De zorg, begeleiding en 
ondersteuning voeren we dichtbij en efficiënt uit.
We hebben ook een rol in het stimuleren van de gezondheid van onze inwoners. Gezondheid is een 
belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke deelname en werk. De activiteiten zijn vooral gericht op 
de jeugd en het stimuleren van een gezonde actieve leefstijl. De GGD is een belangrijke uitvoerder 
van dit beleid.
Op het gebied van werk en inkomen zorgen we voor activiteiten om mensen aan een reguliere of re-
integrerende baan te helpen, bijstand te verstrekken en nieuwkomers te huisvesten en te begeleiden. 
Orionis Walcheren voert dit beleid uit. 
 
 



4.1 Thema Volksgezondheid

4.1 Thema Volksgezondheid

Het gemeentelijk volksgezondheidsbeleid richt zich op preventieve zorg voor zowel jongeren als 
ouderen. Via een integrale benadering worden gezondheidsrisico's, waar mogelijk, vroegtijdig 
opgespoord en inwoners geïnformeerd over gezond opgroeien en actief ouder worden.

Doelstellingen

Het bevorderen van gezond opgroeien en actief ouder worden

De gezondheidstoestand van onze inwoners is in beeld en wordt voortdurend bewaakt, beschermd en 
bevorderd.
Het gemeentelijk beleid is ook gericht op preventieve zorg voor ouderen. Via een integrale 
benadering sporen we gezondheidsrisico’s op en informeren we  ouderen over gezond en actief ouder 
worden.

Maatregelen

Deelname aan Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD Zeeland))

Jaarlijks stellen we de begroting en jaarrekening van de GGD Zeeland vast. In juli 2015 
leggen we de rapportages voor.
De Jaarrekening 2015 is in juli 2016 vastgesteld door de raad. Ook de 
Programmabegroting 2016 en de Kadernota 2017-2020 zijn vastgesteld.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2016 

Kwaliteit
In 2015 heeft  de GGD invulling gegeven aan het Basis Taken Pakket voor de jeugd. Vanaf 
2016 wordt dit pakket uitgevoerd en is voor alle kinderen in Zeeland gelijk. 
In juli 2015 is de jaarrekening 2014 van de GGD vastgesteld en ook de kadernota 2016-2018. 
In december 2015 is de programmabegroting 2016 vastgesteld. Er zijn eind 2015 
consultatierondes gehouden om inwoners en bestuurders te betrekken bij de inhoud van de 
programmabegroting 2016.

Opstellen samenwerkingsafspraken jeugdgezondheidszorg

De rapportage gaat over:
-    het bereik van jonge gezinnen in de consultatiebureaus;
-    het digitaal bereikbaar zijn voor ouders op Walcheren;
-    beschikbaar zijn in het onderwijs om de zorgstructuur in het onderwijs te versterken;
-    werken op Walcheren volgens het uitgangspunt: 1gezin-1werker-1 plan.
In oktober 2015 leggen we de rapportage voor.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
Het proces om het Basis Taken Pakket (BTP) samen te stellen is in afstemming met de 
gemeenten gebeurd in 2015. Het BTP wordt vanaf 2016 uitgevoerd. De markttaken die eerst 
apart werden gefinancierd door de gemeenten op Walcheren zijn hierin opgenomen. Om 
de GGD aan te laten sluiten bij de visie van de Walcherse gemeenten heeft er een 
kennismaking plaatsgevonden tussen medewerkers van Porthos en de GGD. Verder wordt de 
GGD betrokken bij de Leertuin privacy om afspraken te maken over gegevensdeling rondom 
cliënten. 
 

Rapporteren over aanpak alcohol en drugsgebruik in Veere

De rapportage 2014 geeft inzicht in deelname aan Zeeuws project “Laat ze niet verzuipen”.
Begin 2016 wordt de rapportage van Laat ze Niet Verzuipen 2015 gemaakt.
Portefeuillehouder: Maas C.



Startdatum: 09-09-2014 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
In 2015 zijn de programma's Blijf Cool en Gezonde School en Genotmiddelen uitgevoerd door 
Indigo op de scholen voor basisonderwijs en het Voortgezet Onderwijs. Ook zijn er 
weerbaarheidstrainingen gegeven op basisscholen in Veere. Verder is de jaarmarkt van de 
reformatorische kerk in Oostkapelle bezocht door Indigo met een stand. 
Met alle sportverenigingen met een kantine is een convenant afgesloten over de verkoop van 
alcohol in de kantines. 
Op 2 november heeft dr. van der Lely de sportverenigingen in Veere bezocht. Op 6 november 
is een ouderavond voor ouders op Walcheren van jongeren in de leeftijd van 11, 12 jaar 
georganiseerd in de Couburg over het thema Help mijn kind wordt puber. Uit de rapportage 
van Laat ze niet Verzuipen (LZNV) blijkt dat er positieve resultaten zijn behaald. 
Met het project LZNV en  Indigo is jaarlijks regelmatig overleg om acties en  activiteiten te 
bespreken. Dit zorgt ervoor dat er ingespeeld kan worden op actuele zaken.  
 

Uitvoeren nota Regionaal Volksgezondheidsbeleid

De rapportage geeft een overzicht van de resultaten van de preventieve activiteiten op het gebied van 
eenzaamheid en depressie, alcohol en drugs, weerbaarheid, voeding, sport en beweging. In 
november 2015 leggen we de rapportage voor.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 09-09-2014 Einddatum: 31-12-2016 

Kwaliteit
  
De nota Volksgezondheid heeft een looptijd van 2013 tot en met 2016 en wordt door de 
GGD in het begin van 2017 geëvalueerd. In het voorjaar 2017 komt hierover een rapport uit. 
In het voorjaar van 2016 worden de Veerse resultaten uit  2015 verzameld. 
 



4.2 Thema Decentralisaties

4.2 Thema Decentralisaties

In 2015 decentraliseert het Rijk een groot aantal zorg- en ondersteuningstaken. We zijn dan 
verantwoordelijk voor nieuwe taken zoals begeleiding, kortdurend verblijf (inclusief het bijbehorende 
vervoer), inloopfunctie GGZ, beschermd wonen, cliëntondersteuning en een gedeelte van de functie 
verzorging, inkomensondersteuning, mantelzorg, passend onderwijs, jeugd en participatie. We voeren 
het nieuwe beleid uit binnen de middelen die het Rijk voor deze taken beschikbaar stelt. In de 
Walcherse samenwerking streven we naar samenvoeging van het totale sociale domein.

Doelstellingen

Uitvoering van de nieuwe integrale toegang tot (jeugd)zorg vindt plaats binnen 
bestaande budgetten.

De organisatie van de toegang tot zorg is ingericht waarbij de volgende uitgangspunten leidend zijn: 
zorg dichtbij, bereikbaar en op maat. Medewerkers van de toegang, netwerkverband en gebiedsteam, 
zorgen dat dit met inzet van eigen kracht gebeurt. 2015 is het overgangsjaar waarin we verdere 
vernieuwing doorvoeren. Vanuit de Veerse netwerkverbanden ondersteunen we inwoners om hulp op 
eigen kracht met lokale oplossingen te vinden. Daar waar nodig wordt een beroep gedaan op Porthos.

Maatregelen

Rapporteren over werkwijze toegangsfuncties (Porthos)

Porthos wordt vanaf 2015 de nieuwe toegang tot (jeugd)zorg voor Walcheren. Porthos bestaat uit 
twee fysieke loketten en een bewegend loket. Zo leveren we op lokaal niveau zorg en ondersteuning 
dichtbij. Ook de gebiedsteams en het netwerkverband dragen daaraan bij. Per kwartaal rapporteren 
we. In oktober leggen we de begroting 2016 van Porthos voor.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van de opbouw van de organisatie. Naast het 
opstellen van werkprocessen en het implementeren van een nieuw registratiesysteem is 
energie gestoken in het scholen van de medewerkers en het vormen van een team. Ook zijn 
we aan de slag gegaan met alle overgangsklanten. Deze zijn / worden besproken, waarbij 
bekeken wordt welke zorg nodig is en in welke vorm (ZIN of PGB). Deze actie  loopt door in de 
eerste helft van 2016. Vanaf dat moment is iedereen een "nieuwe klant". We hebben gemerkt 
dat de meeste klanten ons telefonisch benaderen. Daarom hebben we in 2015 geïnvesteerd in 
de doorontwikkeling van een professioneel callcenter zodat we goed bereikbaar zijn voor de 
klanten. Ook zijn we gaan werken met de ZRM om de resultaten van de inzet van de zorg 
beter zichtbaar te kunnen maken. De eerste metingen op basis van de ZRM komen in het 
tweede kwartaal van 2016 beschikbaar. Met de gebiedsteams gaan we een doorontwikkeling 
maken in de eerste helft van 2016. Deze is er enerzijds op gericht om de focus te houden op 
de midden en hoog risico casussen maar ook te kijken op welke wijze een laagdrempelige 
toegang in de wijken en buurten gerealiseerd kan worden. Tot slot zullen we in 2016 gaan 
investeren in het bijeen brengen van de werkprocessen van Orionis en Porthos om zo te 
komen tot 1 integrale toegang in het sociale domein. 
 

  
 



4.3 Thema Zorgvoorzieningen

4.3 Thema Zorgvoorzieningen

Hieronder vallen alle voorzieningen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de 
Jeugdwet.

Doelstellingen

Passende zorg voor mensen die het nodig hebben.

Het doel van de Wmo en Jeugdwet is zorgen dat mensen zelfredzaam zijn, kunnen participeren, zich 
kunnen handhaven in de samenleving, gezond en veilig kunnen opgroeien en ontwikkelen naar 
zelfstandigheid. Mensen die dit niet op eigen kracht kunnen, ondersteunen we op maat. 
Uitgangspunten zijn het versterken van de eigen kracht en sterke netwerken in de kernen. We streven 
naar een verantwoord Wmo-gebruik. We organiseren dit efficiënt en effectief en binnen de bestaande 
middelen.

Maatregelen

Opstellen beleidsplan breed sociaal domein

In 2015 stellen we een nieuw beleidsplan op voor een breed sociaal domein. Dit bevordert de 
samenhang op de verschillende terreinen . We doen dit samen met Middelburg en Vlissingen. In 
december leggen we het plan voor.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
Binnen de projectorganisatie Walcheren Voor Elkaar is in 2015 een inventarisatie gedaan van 
het huidige Wmo-beleid. Op basis van deze inventarisatie hebben we in afstemming met de 
andere twee gemeenten geconcludeerd dat het voorlopig niet nodig is om een beleidsplan 
voor het brede sociaal domein op te stellen.  
 
 

Rapporteren nieuwe gedecentraliseerde taken ( Wmo en Jeugdwet).

Per kwartaal rapporteren we zowel inhoudelijk als financieel over de nieuwe gedecentraliseerde taken 
begeleiding (Wmo) en jeugdzorg. We geven inzicht in de hulpvraag, verstrekte voorzieningen en 
klanttevredenheid.
 
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
Kwartaalrapportages
Via 3 kwartaalrapportages informeerden wij u over de stand van zaken binnen het sociaal 
domein. De 4e kwartaalrapportage verwachten we in het eerste kwartaal 2016 aan u aan te 
bieden. 
Inkoop Wmo
In 2015 zijn wij gestart met de inkoop van Wmo begeleiding. Dit bestaat uit 2 aanbestedingen: 
ambulante ondersteuning en dagbesteding. Ons doel is om nieuwe contracten af te sluiten 
voor 1 april 2016. Daartoe hebben wij de huidige contracten die eind 2015 afliepen met 4 
maanden verlengd. 
Inkoop Jeugdhulp
In 2015 besloten wij om niet meer in te kopen op basis van solidariteit. Er zijn nieuwe 
afspraken gemaakt op basis van profijt plus. Jaarlijks wordt er per gemeente afgerekend en er 
worden meerjarenafspraken gemaakt voor de bekostiging van de zorgaanbieders in 2016. 
Uitwerking bestuurlijke afspraken met MEE Zeeland
De versnelde integratie en afbouw van MEE Zeeland is in 2015 gerealiseerd. Per 1 januari 
2016 is de Zeeuwse MEE organisatie geïntegreerd in het sociale domein. MEE Zeeland is per 



deze datum in staat van liquidatie. In 2016 vindt de finale afwikkeling hiervan plaats. 
Een aantal medewerkers van MEE Zeeland is per 1 oktober 2015 in dienst getreden van 
Porthos. Zorgstroom heeft per 1 januari 2016 het merendeel van de medewerkers (voor de 
regio Walcheren) in dienst genomen. Gelijktijdig zijn met Zorgstroom en specifiek de divisie 
Maatschappelijk Werk, afspraken gemaakt over de inhoudelijke uitvoering van de 
cliëntondersteuning per 2016. De integrale borging en uitvoering van de cliëntondersteuning 
vergt nog nadere uitwerking in 2016. 
Doelgroepenvervoer
Het doelgroepenvervoer (Wmo sociaal vervoer, leerlingenvervoer, gym- en zwemvervoer, 
WSW vervoer en Halte-taxi) is aanbesteed conform de uitgangspunten uit de Beleidsnotitie 
Doelgroepenvervoer. Ook is de aansluiting gerealiseerd bij de Gemeentelijke Vervoerscentrale 
Zeeland B.V. (GVC) in Terneuzen. Sinds april 2015 zijn de Walcherse gemeenten officieel 
aandeelhouder van de GVC. 
Op grond van de aanbesteding verzorgt TCR vanaf 1 november 2015 het doelgroepenvervoer 
op Walcheren. In 2016 wordt de nieuwe manier van vervoer geëvalueerd.



4.4 Thema Inkomen en participatie

4.4 Thema Inkomen en participatie

We streven naar een bestaansminimum voor iedereen en een zo hoog mogelijke participatiegraad. 
Deze opdracht is vastgelegd in de Participatiewet. Orionis Walcheren voert voor de Walcherse 
gemeenten de Participatiewet uit.

Doelstellingen

Extra ondersteuning bieden aan Veerse Minima

De gemeente zorgt voor een minimale inkomenspositie van de inwoners.

Maatregelen

Uitvoeren beleidsplan armoedebeleid 2014

Minimabeleid wordt armoedebeleid. We leveren zoveel mogelijk zorg op maat. Dit gebeurt afhankelijk 
van de situatie door Orionis Walcheren of door Porthos. We rapporteren in de tussentijdse 
rapportages
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
Het jaar 2015 stond in het teken van implementatie van het nieuwe beleidsplan. Er zijn 
verschillende nieuwe regelingen ingevoerd (o.a. fonds cultuur, sport en onderwijs, nieuwe 
beleidsregels bijzondere bijstand, inkomenstoeslag en studietoeslag) en oude regelingen 
vervallen. Door verspreiding van de folder "rondkomen op Walcheren" is extra ingezet op 
communicatie rondom de verschillende armoederegelingen. 2016 zal in het teken staan van 
evaluatie van het beleid en, indien nodig, aanpassing/doorontwikkeling van dit beleid . 
Verder ging in 2015 specifiek aandacht uit naar de doelgroep kinderen in armoede. In 
samenwerking met de kinderombudsman en Splinter organiseerden we in juni een bijeenkomst 
over kinderen in armoede die goed werd bezocht. In oktober organiseerde Splinter als vervolg 
hierop een bijeenkomst over het Zeeuws Pact. Alle 13 Zeeuwse gemeenten ondertekenden dit 
pact en hebben hiermee de intentie afgegeven zich actief in te gaan zetten voor kinderen in 
armoede. In Walcheren hebben we een kinderparticipatietraject uitgevoerd om te komen tot 
een kindpakket. Dit traject is afgerond. In 2016 vindt verdere uitwerking n.a.v dit traject plaats. 
Tevens hebben eind 2015 de voorbereidingen plaatsgevonden voor de integrale uitvoering van 
het armoedebeleid door Orionis en Porthos. Er is door Orionis en Porthos een projectplan 
opgesteld en in 2016 zal dit project verder worden opgepakt. Een belangrijk onderdeel van dit 
project is dat medewerkers van Orionis (inkomensspecialisten) bij Porthos aan de slag zullen 
gaan om daar klantvragen m.b.t. financiën op te kunnen pakken en hun kennis te delen. Zo 
kan in 2016 verder toegewerkt worden naar een integrale uitvoering van het armoedebeleid. 
  
  
  
 

Doelstellingen

Uitvoering geven aan de wetgeving op het gebied van sociale zekerheid

De Participatiewet is de belangrijkste wet op het terrein van inkomen en participatie. De gemeente 
stimuleert en ondersteunt mensen bij het vinden van betaald werk. Als dit niet mogelijk is, maken we 
andere vormen van participatie, zoals vrijwilligerswerk mogelijk.



Maatregelen

Creëren van garantiebanen

Garantiebanen zijn er voor die mensen die (nog) niet in staat zijn tot reguliere arbeid. Deze mensen 
ontvangen nu nog een Wajong-uitkering. Voor hen creëren de Walcherse gemeenten gezamenlijk 23 
garantiebanen in 2015.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
In een  geactualiseerd strategisch personeelsplan (bespreking college-managementteam in 
december) vindt m.b.t. het te realiseren quotum garantiebanen (tijdvak 2015-2023) concrete 
uitwerking plaats in relatie tot ook andere zaken als de nog te realiseren taakstelling personele 
lasten 2016/2017, organisatie opgaven komende tijd, generatiepact en leerwerkplekken. 

Deelname aan Orionis Walcheren

De uitvoering van de participatiewet gebeurt door Orionis Walcheren. We leggen begroting, 
tussentijdse rapportages en jaarverslag aan u voor. We organiseren  samen met Orionis Walcheren 
en de gemeenten Middelburg en Vlissingen 4 maal per jaar een raadsinformatieavond. 
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
In 2015 is gestart met een begrotingsscan, analyse van het werk bedrijf en een analyse van de 
flexibilisering van het personeel. Dit proces loopt nog door tot in 2016. 
Op 1 september 2015 is het jongerenloket geopend met als doel om meer jongeren terug te 
laten gaan naar school of aan het werk te helpen. 
In juli 2015 stelde u de begroting 2016 en de 2e begrotingswijziging 2015 vast. 
  
  
  
  
 

Doorontwikkelen tot een leerwerkbedrijf (Orionis)

Orionis Walcheren past haar werkwijze aan, aan de veranderende omstandigheden. De 
leerwerkomgeving wordt uitgebreid. Er vindt een doorontwikkeling naar een leerwerkbedrijf plaats. Er 
bestaat op dit moment al een goede infrastructuur. Deze zal intensiever gebruikt worden. Waar 
kansen zijn ontwikkelen zij nieuwe activiteiten. Orionis Walcheren doet verslag in de tussentijdse 
rapportages.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
In 2015 is het werkbedrijf ingezet als leerwerkplaats voor Wsw medewerkers en nieuwe 
Participatiewet klanten.
In 2015 is verder gestart met de analyse van het werkbedrijf. Deze analyse loopt door tot in 
2016. Afhankelijk van het eindresultaat kunnen nieuwe maatregelen volgen om het 
leerwerkbedrijf door te ontwikkelen.

Social Return On Investment (SROI) betrekken bij het inkoopproces

SROI is onderdeel van het inkoopproces. Bij ieder inkoop- en aanbestedingstraject nagaan hoe 
we SROI kunnen realiseren. We maken hierbij onder andere gebruik van het kenniscentrum van 
Orionis Walcheren. Dit sluit aan bij het coalitieprogramma.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
Voorlichting aan de budgethouders hoe je dit inbed in je inkoopproces is verzorgd in 2014 door 



de inkoopadviseur in samenspraak met Orionis.
Tot nu toe is SROI ingevuld bij:
- Plantsoenonderhoud,
- Op orde houden van parkeerterreinen
- Via de Strandstichtig inhuur bij Orionis voor schoonhouden van overgangen
- Zwerfvuil binnenduingebied/wegbermen
- Kaai Veere
- Leerwerkplekken bij o.a. restauratie vestingmuren en stadhuis Veere
- Straatwerk. 
- Piekopvang.
 
 

Uitbreiden aantal leer-werkplekken

Wij stimuleren de participatie door het aantal leerwerkplakken in onze organisatie uit te breiden. 
Daarnaast realiseren we op grond van het sociaal akkoord garantiebanen.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
In een  geactualiseerd strategisch personeelsplan (bespreking college-managementteam in 
december) vindt mbt meer leerwerkplekken concrete uitwerking plaats in relatie tot ook andere 
zaken als de nog te realiseren taakstelling personele lasten 2016/2017, organisatie opgaven 
komende tijd, generatiepact en garantiebanen.

Relevante beleidskaders/-nota

 Nota lokaal/regionaal gezondheidsbeleid 2013-2016
 Kadernota Wmo Walcheren 2013-2016
 Nota Ouderenbeleid
 Beleidsplan Orionis 2015-2018
 Verordening en beleidsregels Wmo & jeugdhulp
 Integraal klantproces sociaal domein (pentekening) 
 Beleidsplan Zorg om Jeugd
 Nota Armoedebeleid

 

Trends en ontwikkelingen

 Vergrijzing, ontgroening en individualisering.
 Extramuralisering van zorginstellingen
 Toename vraag naar zorgvoorzieningen en gebruik technologie (thuis)
 Organiseren van zorg en ondersteuning dichter bij huis, integraal en meer op maat.
 Verschuiving van curatief naar preventief.
 Cultuurverandering van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij.
 Meer decentraal en regionaal, meer markt, meer burger en minder overheid.
 Digitalisering gemeentelijke dienstverlening en toename persoonlijk dataverkeer.
 Toename werkeloosheid en veranderende arbeidsmarkt: minder vacatures en meer flexibel 

werken.

Wat heeft het gekost op programmaniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten 17.894 15.197 16.206 -1.687
Baten 4.373 2.805 5.552 1.179
Resultaat -13.521 -12.392 -10.654 2.866



Wat heeft het gekost op productniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Begroting 2015 
primitief

Begroting 2015 
actueel

Rekening 
2015

Saldo 
2015

Lasten
Inkomen / participatie 6.722 5.942 5.374 -1.348
Maatschappelijke 
zorg

5.802 4.795 6.522 720

Volksgezondheid. 5.193 4.382 3.976 -1.217
Decentralisatie 177 78 334 156
Totaal Lasten 17.894 15.197 16.206 -1.687
Baten
Inkomen / participatie 3.763 2.384 2.336 -1.426
Maatschappelijke 
zorg

610 420 3.206 2.596

Volksgezondheid. 0 0 10 10
Totaal Baten 4.373 2.805 5.552 1.179
Resultaat -13.521 -12.392 -10.654 2.866

Investeringen

Investeringen (x € 1.000) Jaartal Krediet Bedrag Voortgang Toelichting
Uitvoering Ouderennota 2014 E 11 - Uitvoering 2016
Uitvoering Ouderennota 2013 E 31 Uitvoering 2016




