
 
Voorstel aan de raad 
18R.00760 
 
 
Datum: 22 november 2018 
 
 
 

Betreft: wijze van afdoening ingekomen stukken 
 

 
 
De raad besluit: 
 

- de ingekomen stukken over de periode van vrijdag 2 november tot en met  donderdag 15 november 
2018 te behandelen zoals voorgesteld. 

 
 

 
de voorzitter,      de griffier,       
        

                          
 

V.J.H. Molkenboer     drs. M.J.W. Tobeas 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Overzicht Ingekomen stukken 

Nummer Omschrijving Behandelvoorstel 

1.  18.023853 Petitie tegen beleid gemeente Woerden / 

gang van zaken Hazelaarstraat  

Desgewenst betrekken bij de behandeling 

van rv functiewijziging Hazelaarstraat op de 

Politieke Avond van 15 november 2018 

(contactgegevens op te vragen bij de griffie) 

2.  18r.00709 rib stand van zaken Hazelaarstraat 2 t/m 

16  

Desgewenst betrekken bij de behandeling 

van rv functiewijziging Hazelaarstraat op de 

Politieke Avond van 15 november 2018 

(Debat) 

3.  18.023853 Burgerbrieven inzake aanvullende 

mailwisseling compensatie verbouwingskosten m.b.t. 

bestemmingsplan functiewijziging Hazelaarstraat  

Desgewenst betrekken bij de behandeling 

van rv functiewijziging Hazelaarstraat op de 

Politieke Avond van 15 november 2018 

(Debat) 

4.  18.023374 Burgerbrief inzake overlast 

Hazelaarstraat  

Desgewenst betrekken bij de behandeling 

van rv functiewijziging Hazelaarstraat op de 

Politieke Avond van 15 november 2018 

(Debat) 

5.  18.023042 Burgerbrief inzake nietig verklaren Wmo 

regres afkoop overeenkomsten 2015-2018  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

6.  18.022894 Automobielbedrijf inzake reactie op 

raadsvoorstel verkeersmaatregelen Woerden-West  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

7.  18.022933 VNG ledenbrief inzake ontwikkelingen 

inzake de overeenkomst afkoop regresrecht Wmo 

2018  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

8.  18.023100 schriftelijke vragen ex artikel 42 RvO van 

de fractie Bakker inzake algemene uitkering 

gemeentefonds / septembercirculaire  

 

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

en de raad informeren 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-023853-a-petitie-tegen-beleid-gemeente-woerden-gang-van-zaken-hazelaarstraat-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-023853-a-petitie-tegen-beleid-gemeente-woerden-gang-van-zaken-hazelaarstraat-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00709-rib-stand-van-zaken-hazelaarstraat-2-tm-16-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00709-rib-stand-van-zaken-hazelaarstraat-2-tm-16-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-023853-a-burgerbrieven-inz-aanvullende-mailwisseling-compensatie-verbouwingskosten-mbt-bestemmingsplan-functiewijziging-hazelaarstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-023853-a-burgerbrieven-inz-aanvullende-mailwisseling-compensatie-verbouwingskosten-mbt-bestemmingsplan-functiewijziging-hazelaarstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-023853-a-burgerbrieven-inz-aanvullende-mailwisseling-compensatie-verbouwingskosten-mbt-bestemmingsplan-functiewijziging-hazelaarstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-023374-a-burgerbrief-inzake-overlast-hazelaarstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-023374-a-burgerbrief-inzake-overlast-hazelaarstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-023042-a-burgerbrief-inzake-nietig-verklaren-wmo-regres-afkoop-overeenkomsten-2015-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-023042-a-burgerbrief-inzake-nietig-verklaren-wmo-regres-afkoop-overeenkomsten-2015-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022894-a-automobielbedrijf-inzake-reactie-op-raadsvoorstel-verkeersmaatregelen-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022894-a-automobielbedrijf-inzake-reactie-op-raadsvoorstel-verkeersmaatregelen-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022933-vng-ledenbrief-inzake-ontwikkelingen-inzake-de-overeenkomst-afkoop-regresrecht-wmo-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022933-vng-ledenbrief-inzake-ontwikkelingen-inzake-de-overeenkomst-afkoop-regresrecht-wmo-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022933-vng-ledenbrief-inzake-ontwikkelingen-inzake-de-overeenkomst-afkoop-regresrecht-wmo-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-023100-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-de-fractie-bakker-inzake-algemene-uitkering-gemeentefonds-septembercirculaire.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-023100-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-de-fractie-bakker-inzake-algemene-uitkering-gemeentefonds-septembercirculaire.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-023100-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-de-fractie-bakker-inzake-algemene-uitkering-gemeentefonds-septembercirculaire.pdf


9.  18r.00743 rib beëindigen activiteiten Wij 3.0 in 

Woerden  

Voor kennisgeving aannemen 

10.  18r.00172 rib status en aanpak zwerfafval gemeente 

Woerden  

Voor kennisgeving aannemen 

11.  18r.00414 rib de resultaten van de 

gemeentebeleidsmonitor veiligheid en leefbaarheid 

2017  

Voor kennisgeving aannemen 

12.  18r.00688 rib inzake structurele subsidie RPL FM 

2018-2022  

Voor kennisgeving aannemen (Toezegging 

T-407) 

13.  18R.00733 rib voortgang duurzame renovatie 

gemeentehuis Woerden  

Voor kennisgeving aannemen 

14.  18r.00715 rib resultaten Zaakgericht Werken (ZGW), 

effect op de dienstverlening en interne organisatie / 

werkprocessen  

Betrekken bij de Themabijeenkomst ZGW 

op de Politieke Avond van 29 november 

2018 

15.  18r.00676 rv concept-begrotingswijziging 2019-1 

GGD regio Utrecht (GGDrU)  

Doorgeleiden naar de Agendacommissie 

van 15 november 2018 

16.  18r.00415 rib rapport cliëntervaringsonderzoek Wmo 

en Jeugd 2017  

Voor kennisgeving aannemen 

17.  18r.00665 rib onderhoudswerkzaamheden 

bosplantsoen en bomen winter 2018-2019  

Voor kennisgeving aannemen 

18.  18.022700 burgerbrief inzake uitspraak rechtbank 

exploitatievergunning hazelaarstraat 

Desgewenst betrekken bij de behandeling 

van rv functiewijziging Hazelaarstraat op de 

Politieke Avond van 15 november 2018 

(Debat) 

19.  18r.00713 rib voortgang coalitieakkoord Sociaal 

Domein  

Betrekken bij de Themabijeenkomst Sociaal 

Domein op de Politieke Avond van 15 

november 2018 

20.  18r.00683 rv ambitiedocument Snellerpoort, een 

ander perspectief  

 

 

Behandelen in Het Beeld van de Politieke 

Avond d.d. 29 november 2018 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00743-rib-beeindigen-activiteiten-wij-3-0-in-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00743-rib-beeindigen-activiteiten-wij-3-0-in-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00172-rib-status-en-aanpak-zwerfafval-gemeente-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00172-rib-status-en-aanpak-zwerfafval-gemeente-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00414-rib-de-resultaten-van-de-gemeentebeleidsmonitor-veiligheid-en-leefbaarheid-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00414-rib-de-resultaten-van-de-gemeentebeleidsmonitor-veiligheid-en-leefbaarheid-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00414-rib-de-resultaten-van-de-gemeentebeleidsmonitor-veiligheid-en-leefbaarheid-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00688-rib-inzake-structurele-subsidie-rpl-fm-2018-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00688-rib-inzake-structurele-subsidie-rpl-fm-2018-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00733-rib-voortgang-duurzame-renovatie-gemeentehuis-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00733-rib-voortgang-duurzame-renovatie-gemeentehuis-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00715-rib-resultaten-zaakgericht-werken-effect-op-de-dienstverlening-en-interne-organisatie-werkprocessen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00715-rib-resultaten-zaakgericht-werken-effect-op-de-dienstverlening-en-interne-organisatie-werkprocessen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00715-rib-resultaten-zaakgericht-werken-effect-op-de-dienstverlening-en-interne-organisatie-werkprocessen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00676-rv-concept-begrotingswijziging-2019-1-ggdru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00676-rv-concept-begrotingswijziging-2019-1-ggdru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00415-rib-rapport-clientervaringsonderzoek-wmo-en-jeugd-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00415-rib-rapport-clientervaringsonderzoek-wmo-en-jeugd-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00665-rib-onderhoudwerkzaamheden-bosplantsoen-en-bomen-winter-2018-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00665-rib-onderhoudwerkzaamheden-bosplantsoen-en-bomen-winter-2018-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00713-rib-voortgang-coalitieakkoord-sociaal-domein-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00713-rib-voortgang-coalitieakkoord-sociaal-domein-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00683-rv-ambitiedocument-snellerpoort-een-ander-perspectief-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00683-rv-ambitiedocument-snellerpoort-een-ander-perspectief-merged.pdf


21.  18r.00700 rv voorstel tot wijziging 

gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht 

(GGDrU)  

Doorgeleiden naar de Agendacommissie 

van 15 november 2018 

22.  18.022418 Burgerbrief inzake mogelijkheid kangeroe 

wonen i.h.k.v. mantelzorg  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

23.  18.022726 Vereniging van Eigenaren Jozef 

Israëlslaan verzoek aandacht voor 

parkeerproblematiek Jozef Israëlslaan 1-20 bij 

behandeling raadsvoorstel verkeersmaatregelen 

Woerden-West  

Desgewenst betrekken bij agendapunt 7. rv 

verkeersmaatregelen Woerden-West in de 

raadsvergadering van 8 november 2018 

24.  18r.00686 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 42 RvO van Progressief Woerden inzake Den 

Oudsten terrein  

Desgewenst betrekken bij de behandeling 

van rv bestemmingsplan herziening 

Breeveld en herontwikkeling Den Oudsten 

25.  18.022681 Burgercomité Nederland verzoek 

medewerking en standpunt inzake volksreferendum 

buiten de Kieswet, 20 maart 2019  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

26.  18.022742 Raad van State beroepsprocedure inzake 

niet tijdig beslissen omgevingsvergunning Geestdorp 

4 (wet Dwangsom)  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

27.  18.022744 Raad van State voorlopige voorziening 

inzake niet tijdig beslissen omgevingsvergunning 

Geestdorp 4 (wet Dwangsom)  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

28.  18.022682 schriftelijke vragen ex artikel 42 van 

LijstvanderDoes RvO inzake verkeersmaatregelen 

Woerden-West  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

en de raad informeren 

29.  18.022691 schriftelijke vragen ex artikel 42 RvO van 

het CDA inzake hoge nood in binnenstad Woerden 

(toegankelijke toiletten)  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

en de raad informeren 

30.  18.022701 Stichting SOAP verzoek medewerking 

i.v.m. problemen organisatie Akoestival en Kunstpark 

2019  

Voor kennisgeving aannemen 

31.  18.022424 Berlimont CMC Consulting inzake 

nietigverklaring drie Wmo overeenkomsten (afkoop 

regresrecht)  

Voor kennisgeving aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00700-rv-voorstel-tot-wijziging-gemeenschappelijke-regeling-ggd-regio-utrecht-ggdru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00700-rv-voorstel-tot-wijziging-gemeenschappelijke-regeling-ggd-regio-utrecht-ggdru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00700-rv-voorstel-tot-wijziging-gemeenschappelijke-regeling-ggd-regio-utrecht-ggdru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022418-a-burgerbrief-inzake-mogelijkheid-kangeroe-wonen-ihkv-mantelzorg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022418-a-burgerbrief-inzake-mogelijkheid-kangeroe-wonen-ihkv-mantelzorg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022726-a-vve-jozef-israelslaan-verzoek-aandacht-voor-parkeerproblematiek-jozef-israelslaan-1-20-bij-behandeling-rv-verkeersmaatregelen-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022726-a-vve-jozef-israelslaan-verzoek-aandacht-voor-parkeerproblematiek-jozef-israelslaan-1-20-bij-behandeling-rv-verkeersmaatregelen-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022726-a-vve-jozef-israelslaan-verzoek-aandacht-voor-parkeerproblematiek-jozef-israelslaan-1-20-bij-behandeling-rv-verkeersmaatregelen-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022726-a-vve-jozef-israelslaan-verzoek-aandacht-voor-parkeerproblematiek-jozef-israelslaan-1-20-bij-behandeling-rv-verkeersmaatregelen-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022726-a-vve-jozef-israelslaan-verzoek-aandacht-voor-parkeerproblematiek-jozef-israelslaan-1-20-bij-behandeling-rv-verkeersmaatregelen-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00686-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-progressief-woerden-inz-den-oudsten-terrein-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00686-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-progressief-woerden-inz-den-oudsten-terrein-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00686-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-progressief-woerden-inz-den-oudsten-terrein-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022681-burgercomite-nederland-verzoek-medewerking-en-standpunt-inzake-volksreferendum-buiten-de-kieswet-20-maart-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022681-burgercomite-nederland-verzoek-medewerking-en-standpunt-inzake-volksreferendum-buiten-de-kieswet-20-maart-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022681-burgercomite-nederland-verzoek-medewerking-en-standpunt-inzake-volksreferendum-buiten-de-kieswet-20-maart-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022742-a-rvs-beroepsprocedure-inz-niet-tijdig-beslissen-omgevingsvergunning-geestdorp-4-wet-dwangsom.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022742-a-rvs-beroepsprocedure-inz-niet-tijdig-beslissen-omgevingsvergunning-geestdorp-4-wet-dwangsom.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022742-a-rvs-beroepsprocedure-inz-niet-tijdig-beslissen-omgevingsvergunning-geestdorp-4-wet-dwangsom.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022744-a-rvs-voorlopige-voorziening-inz-niet-tijdig-beslissen-omgevingsvergunning-geestdorp-4-wet-dwangsom.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022744-a-rvs-voorlopige-voorziening-inz-niet-tijdig-beslissen-omgevingsvergunning-geestdorp-4-wet-dwangsom.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022744-a-rvs-voorlopige-voorziening-inz-niet-tijdig-beslissen-omgevingsvergunning-geestdorp-4-wet-dwangsom.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022682-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-van-lijstvanderdoes-rvo-inzake-verkeersmaatregelen-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022682-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-van-lijstvanderdoes-rvo-inzake-verkeersmaatregelen-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022682-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-van-lijstvanderdoes-rvo-inzake-verkeersmaatregelen-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022691-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-het-cda-inzake-hoge-nood-in-binnenstad-woerden-toegankelijke-toiletten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022691-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-het-cda-inzake-hoge-nood-in-binnenstad-woerden-toegankelijke-toiletten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022691-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-het-cda-inzake-hoge-nood-in-binnenstad-woerden-toegankelijke-toiletten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022701-a-st-soap-verzoek-medewerking-ivm-problemen-organisatie-akoestival-en-kunstpark-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022701-a-st-soap-verzoek-medewerking-ivm-problemen-organisatie-akoestival-en-kunstpark-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022701-a-st-soap-verzoek-medewerking-ivm-problemen-organisatie-akoestival-en-kunstpark-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022424-a-berlimont-cmc-consulting-inzake-nietigverklaring-3-wmo-overeenkomsten-afkoop-regresrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022424-a-berlimont-cmc-consulting-inzake-nietigverklaring-3-wmo-overeenkomsten-afkoop-regresrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022424-a-berlimont-cmc-consulting-inzake-nietigverklaring-3-wmo-overeenkomsten-afkoop-regresrecht.pdf


32.  18.022424 Berlimont CMC Consulting inzake 

nietigverklaring drie Wmo overeenkomsten (afkoop 

regresrecht)  

Voor kennisgeving aannemen 

33.  18.022703 Berlimont CMC Consulting en Stichting 

Letselschade en Gerechtigheid inzake dwaling bij het 

Wmo regres convenant tussen de VNG en verbond 

van verzekeraars  

Voor kennisgeving aannemen 

34.  18.022528 VNG ledenbrief uitnodiging Buitengewone 

Algemene Ledenvergadering (BALV) en 

Bestuurdersdag 30 november 2018  

Voor kennisgeving aannemen, zie 

activiteitenkalender d.d. 30-11-2018 
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