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Uitvoering motie ILM.6 betreffende bezuinigingen Zwembad De lJzeren Man
ADVIES

1.
2.
3.
4.
5.

Een bedrag van € 101.701,- opnemen in de begroting 2015 ten behoeve van de
uitvoering van het schoolzwemmen tot het einde van het schooljaar.
Meedenken in het onderzoek van de stichting naar een alternatieve invulling van het
schoolzwemmen.

Instemmen met de door het zwembad voorgestelde tarieven per 1-1-2015.
Overleg voeren met het zwembad met als doel om uiterlijk in maart 2015 een voorstel
aan de raad voor te leggen voor een voorlopig besluit over de subsidie voor het jaar
2015.

Vooruitlopend op de besluitvorming in uiterlijk maart 2015 voor de maanden januari,
februari en maart 2015 aan het zwembad een voorschot op de subsidie te geven.
TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel

:

In de begroting 2015 is een aantal bezuinigingen opgenomen voor Zwembad De lJzeren
Man. De raad heeft bij de begrotingsbehandeling betreffende dit onderwerp een motie
aangenomen. Uw college heeft besloten deze motie over te nemen.
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Algemeen

In de gemeentebegroting 2015 zijn ten aanzien van Zwembad De lJzeren Man de
volgende bezuinigingen opgenomen :
- Minder subsidie aan het zwembad, te effectueren door een tariefverhoging:
€ 160.000,-.
- Afschaffen schoolzwemmen per 1-1-2015: besparing van € 115.000,- op te betalen
lesgeld aan het zwembad en een besparing van € 47.000,- op de vervoerskosten.
- Vermindering van de voeding van het onderhoudsfonds voor een bedrag van
€ 200.000,-.

Wethouder Gabriels heeft naar aanleiding van de bezuinigingen in de periode september begin november gesprekken gevoerd met de directie en de raad van toezicht van Stichting
Zwembad De lJzeren Man. Hierin heeft de stichting het volgende standpunt ingenomen:
- Voor het goed invullen van de bezuiniging van € 160.000,- is een langere termijn
nodig is. De aankondiging van krap 4 maanden voor de ingangsdatum van 1 januari
2015 is niet reëel. Niettemin heeft de stichting meegedacht en een alternatief voorstel
uitgewerkt voor de invulling van de bezuiniging van € 160.000,- in 2015.
- Wat betreft het schoolzwemmen heeft de stichting aangegeven dat dit leidt tot een
extra nadeel in de exploitatie van 2015 bovenop het nadeel van € 160.000,-. Dit kan
maar voor een deel worden gecompenseerd door wegvallen personele lasten. De
stichting pleit vanuit inhoudelijke gronden voor behoud van het schoolzwemmen en wil
2015 graag benutten om beleid te maken om een eventueel andere invulling te geven
aan het schoolzwemmen.
- Ook de bezuiniging op het onderhoudsfonds ervaart de stichting als negatief. Dit heeft
echter niet direct eftect op de bedrijfsvoering omdat de fondsen voldoende middelen
bevatten om het noodzakelijk onderhoud in 2015 uit te voeren.
Bovenstaande punten zijn door de Stichting op 3 november 2OL4 verwoord in een notitie
die op 6 november aan uw College en aan de raad is aangeboden.
Beqrotingsbehandelino en motie
Bij de begrotingsbehandeling op 12 november is de notitie van het zwembad, voor wat
betreft het onderdeel schoolzwemmen, ondersteund door een actiegroep. De raad heeft op
13 november, bij het vaststellen van de begroting, een motie aangenomen die door uw
College is overgenomen. Via de motie draagt de raad uw College op om:
1. Stichting Zwembad De lJzeren Man de gelegenheid te bieden om voor augustus een
uitvoerbaar en realistisch tegenvoorstel te doen.
2. Het schrappen van het schoolzwemmen in ieder geval op te schoften tot het einde van
het lopende schooljaar.
Uw College heeft deze motie overgenomen.

Het uitvoeren van de motie dient in overeenstemming te worden gebracht met
bedrijfsvoering van het zwembad en de noodzaak om afspraken tussen gemeente

de
en

betreffende subsidie aan de stichting en te leveren diensten door de stichting tijdig vast te
leggen. In dit kader is het van belang:

-

Dat de stichting voor l januari 2015 zekerheid heeft over de betaling van de kosten
van het schoolzwemmen tot het einde van het schooljaar door de gemeente.
De stichting per l januari 2015 verhoging van de tarieven kan doorvoeren.
Dat er op kofte termijn sprake is van een voorlopig besluit over de hoogte van de
subsidie voor 2015 en een uitvoeringsovereenkomst is gesloten.
Vooruitlopend op het voorlopige besluit over de subsidie voor 2015 een maandelijks
voorschot wordt verstrekt.
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Voor wat betreft het schoolzwemmen is het tevens van belang dat de gemeente met de
stichting meedenkt in het onderzoek van de stichting naar een alternatieve invulling van
het schoolzwemmen.
Wij stellen daarom voor te besluiten:
1. Een bedrag van € 101.701,- opnemen in de begroting 2015 ten behoeve van de
uitvoering van het schoolzwemmen tot het einde van het schooljaar.
2. Meedenken in het onderzoek van de stichting naar een alternatieve invulling van het

3.
4.
5,

schoolzwemmen.

Instemmen met de door het zwembad voorgestelde tarieven per 1-1-2015.
Overleg voeren met het zwembad met als doel om uiterlijk in maaft 2015 een voorstel
aan de raad voor te leggen voor een voorlopig besluit over de subsidie voor het jaar
2015.

Vooruitlopend op de besluitvorming in uiterlijk maart 2015 voor de maanden januari,
februari en maart 2015 aan het zwembad een voorschot op de subsidie te geven.

Argumenten

Ad. 1. Betaling kosten schoolzwemmen
Op grond van de motie dient het zwembad tot het einde van het schooljaar uitvoering te
geven aan het schoolzwemmen. In de op 13 november 2015 door de raad vastgestelde
begroting zijn op grond van de voorgestelde bezuiniging op het schoolzwemmen geen
middelen opgenomen om de kosten van het schoolzwemmen te dekken. De kosten
bestaan uit het lesgeld en vervoerskosten. Voor de periode van 1 januari 2015 tot einde
schooljaar Qa juli 2015) bedragen de kosten voor het lesgeld € 71.250,- en voor het
vervoer € 30.500,-. Voor het zwembad is het van belang dat het voor 1 januari duidelijk is
dat zij kunnen rekenen op betaling van het lesgeld door de gemeente. Door de stichting is
duidelijk aangegeven dat het wegvallen van het schoolzwemmen leidt tot een extra nadeel
in de begroting van de stichting naast de bezuinigingstaakstelling van € 160.000,-. Wij
interpreteren de motie van de raad als een besluit om de leskosten van het
schoolzwemmen in ieder geval tot het einde van het schooljaar te vergoeden. Het
zwembad dient op grond van de motie in ieder geval uitvoering te geven aan het
schoolzwemmen in deze periode de personele kosten hiervoor te maken.
Ad. 2 Meedenken in onderzoek schoolzwemmen
Uw college heeft aangegeven dat u de inhoudelijke voordelen van schoolzwemmen
onderstreept, maar het daarmee niet meer automatisch als een verantwoordelijkheid van
de gemeente te zien. In de motie heeft de raad aangegeven het afschaffen in ieder oeval
te willen opschorten tot het einde van het schooljaar. Wij maken hieruit op dat de raad
graag terugkoppeling wenst over de bevindingen van het onderzoek naar de toekomst van
het schoolzwemmen. Het is daarom logisch dat ook de gemeente meedenkt in dit
onderzoek. De uitkomst maakt ook duidelijk wat dit in financieel opzicht in de toekomst
betekent voor de stichting. In het ambtelijk overleg van 2 december 2Ol4 is door de
stichting aangegeven dat het stoppen van het schoolzwemmen per einde van het
schooljaar een extra nadeel opleveft in de begroting 2015 aanvullend op de bezuiniging
van € 160.000,-. Dit nadeel bedraagt circa € 17.000,- (saldo van wegvallen inkomsten
leszwemmen en bezuiniging op personele lasten). Of dit knelpunt blijft bestaan moet
blijken uit de uitkomst van het onderzoek naar het schoolzwemmen. Op dat moment kan
ook worden beoordeeld of het mogelijk is dit tekort op een andere wijze op te vangen.
Zoals al aangegeven heeft de stichting het standpunt dat dit voor 2015 niet haalbaar is.
Ad. 3. Instemmen met de tarieven oer 1-1-2015
Omdat een tariefverhoging ook onderdeel uitmaakt van het alternatieve voorstel van het
zwembad voor het invullen van de bezuiniging van € 160.000,- is het noodzakelijk dat
deze op 1 januari kunnen worden doorgevoerd. Uw college heeft instemmingsrecht voor

Pagina

3

de tarieven voor het schoolzwemmen en het zwemmen voor de doelgroepen ouderen,
gehandicapten en jeugd. Dit is vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst die jaarlijks
gelijktijdig met de vaststelling van de subsidie wordt gesloten. Normaal gesproken wordt
dit meegenomen in het besluit door de raad over de begroting van het zwembad en de
hieraan gekoppelde subsidie (jaarlijks in december). Omdat dit nu later gebeurt, dient uw
college nu een apart besluit te nemen over de betreffende tarieven. Onderstaand de
tarieven die het zwembad per 1-1-2015 wenst te hanteren per les, afgezet tegen het tarief
in 2OI4:

Activiteit
Schoolzwemmen
Meer bewegen voor ouderen

Warmwaterzwemmen
Zwemmen voor diabetici
Baby/peuterzwemmen

Tarief 2O14
€ 5,80
€ 3,20
c 3,20
c 3,20
€ 4,4O

Tarief 2O15
€ 6,00
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 4,80

Het zwembad heeft de laatste jaren gekozen voor een jaarlijkse beperkte indexering van
de tarieven van maximaal 2,5o/o. Dit was ook voorzien voor 2015. Bij de oorspronkelijke
bezuiniging van € 160.000,- werd door de gemeente uitsluitend uitgegaan van een forse
verhoging van het tarief voor het recreatieve zwemmen (25%). Het zwembad kiest ervoor
om het tarief minder zwaar te verhogen (L4o/o). Daarnaast kiest het zwembad ervoor om
de tarieven voor enkele doelgroepactiviteiten te verhogen. Hieronder vallen de tarieven
voor de doelgroepen ouderen, gehandicapten en jeugd (9%) zoals weergegeven in
bovenstaande tabel. Wij vinden deze verhogingen acceptabel en stellen uw college voor
om hiermee in te stemmen.

Op grond van de motie heeft de stichting tot augustus de tijd om te komen met een
alternatieve invulling voor de bezuiniging van € 160.000,-. Het zwembad heeft in de
notitie van november al een voorstel uitgewerkt voor realisatie van de € 160.000,-. Hierin
zit voor € 125.000,- aan structurele bezuinigingen en voor € 35.000,- aan incidentele
bezuinigingen.
De structurele bezuinigingen bestaan uit:

-

Tariefuerhogingen
Beperking van de openingstijden
vermindering van energiekosten

beperkingleszwemmenverenigingen

Totaal:

€ 70.000,€ 20.000,€ 10.000,€ 25.000.- +

€ 125.000,-

De incidentele bezuinigingen bestaan uit:

- vervallen budget jubileumactiviteiten
- vervallen storting onderhoudsfonds inventaris
Totaal:

In een ambtelijk overleg met de directie van het zwembad op 2 december ís aangegeven
dat deze de maatregelen per 1 januari kan doorvoeren, uitgezonderd de beperking van het
leszwemmen door de verenigingen (Zwem- en poloclub De Rog en Reddingsbrigade
Weert) van € 25.000,-. Voor de verenigingen heeft een beperking van het leszwemmen
diverse (financiële) gevolgen. Uitvoering van deze bezuiniging vergt nader onderzoek en
overleg door stichting en gemeente met de verenigingen. De gemeente is hierin een
belangrijke partij omdat de bezuiniging, op grond van het alternatief van het zwembad,
voor een belangrijk deel wordt gerealiseerd binnen de gemeentebegroting op de post
subsidie sportverenigingen. De geboden ruimte tot augustus zal zeker nodig zijn om de
haalbaarheid van deze optie te onderzoeken.
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Wij achten het niet gewenst om tot augustus geen besluit te nemen over de subsidie voor
het zwembad. Het is van belang dat afspraken tussen gemeente en stichting betreffende
de subsidie en de te leveren diensten tijdig vastliggen, ook betreffende de waterskibaan
die vanaf maart 2015 in gebruik genomen wordt. Omdat de stichting heeft aangegeven
een bezuiniging van € 135.000,- te kunnen realiseren per l januari 2015, stellen wij voor
zo spoedig mogelijk een voorlooig besluit te nemen over de subsidie 2015 gekoppeld aan
een uitvoeringsovereenkomst. Afhankelijk van overleg met het zwembad kan dit mogelijk
in de raadscyclus van februari, maar uiterlijk in de raadscyclus van maart.
Als de volledige tijd tot augustus nodig is voor het uitwerken van de volledige bezuiniging
van € 160.000,-, kan een definitief besluit over de subsidie voor 2015 worden voorgelegd
in de raadscyclus van september / oktober (raadsvergadering 1 oktober).
Vooruitlopend op het voorlopig besluit over de hoogte voor de subsidie voor het jaar 2015
dient vanaf januari maandelijks een voorschot te worden verleend op de subsidie. Wij
stellen voor dit te doen op basis van het in de begroting beschikbare budget van
€ 366.052,-. De subsidie aan het zwembad wordt voldaan in maandelijkse termijnen. Het
bedrag voor de maanden januari, februari en eventueel maaft kan worden berekend op
basis van de gebruikelijke verdeelsleutel voor de maanden januari t/m december.
Kanttekeninqen:
Het verlenen van de subsidie aan het zwembad is niet vastgelegd in een verordening en
hiermee formeel een bevoegdheid van de raad. Om praktische redenen en om uitvoering
te kunnen geven aan de motie van de raad is het noodzakelijk dat uw college een besluit
neemt over het verlenen van een voorschot voor de maanden januari en februari 2015.
Uw college opereert binnen de beschikbare middelen.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
Niet van toepassing.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

1.

Handhaven schoolzwemmen tot einde schooliaar

In de begroting is rekening gehouden met het afschaffen van het schoolzwemmen per 11-2015. Op grond van de motie loopt het schoolzwemmen door tot einde schooljaar (24
juli 2015). Het handhaven van het schoolzwemmen tot einde schooljaar betekent dat de
verwerkte bezuinigingen op het lesgeld en het veryoer dienen te worden gecorrigeerd. In
het jaar 2015 vallen 26 van de 40 schoolweken in het lopende schooljaar. Dit betekent dat
in deze periode 650/o van de kosten voor het gehele kalenderjaar worden gemaakt. Het
lesgeld bedraagt voor deze periode C72.t50,- en de vervoerskosten € 30.500,-.
De vervoerskosten zijn overigens niet het gevolg van de keuze het schoolzwemmen te
handhaven tot het einde van het schooljaar. Binnen het huidige vervoerscontract is
opzegging van het vervoer voor het schoolzwemmen pas mogelijk per

l

augustus 2015.

Beqrotingsoost:

1.
2.

Vervoer: 4800300, 6343222
Lesgeld: 4800300, 6343927

Beschikbaar bedrag:

3.
4.

Vervoer: C 299,-, benodigde bijstelling: € 30.500,- -/- € 299,- = € 30.201,Lesgeld: € 650,-, benodigde bijstelling: C72.I5O,- -/- € 650,- = € 71.500,-
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Voorgesteld wordt de bijstelling van € 30.201,- + € 71.500ì = € 101.701,- ten laste te
brengen van het begrotingssaldo 2015. Op dit moment bedraagt de stand van deze
reserve € 48.837,- - € 101.701,-. Door deze bijstelling wordt dit € 52.864,-.

2. Voorschot op subsidie 2015 in januari, februari en maart
In de begroting is voor het jaar 2015 een subsidie van € 366.052,- aan Stichting zwembad
De lJzeren Man opgenomen. Deze subsidie kan volgens de gebruikelijke verdeelsleutel
woorden verdeeld over de maanden januari t/m december. Conform deze verdeelsleutel
wordt in de eerste helft van het jaar circa 75o/o van de totale subsidie betaald, met pieken
in januari en mei. Dít sluit aan bij de betalingsverplichtingen van het zwembad. Voor de
maanden januari, februari en maart leidt dit tot de volgende subsidiebedragen:

Januari: € 103.000,Februari: € 28.500,Maart:
€ 28.500,- +
Totaal:
€ 160.000,Begrotingsoost:
5300000
Beschikbaar bedrag:
€ 366.052,-

Advies afdeling Financiën

De afdeling Financiën wijst op het eftect van het besluit. Het nu bijramen van het
schoolzwemmen (lesgeld met € 71.500) betekent een beïnvloeding van het
begrotingssaldo 2015 waardoor het saldo - € 22.663 wordt. Een alternatief is om de
taakstelling te handhaven en wanneer deze niet/deels gehaald wordt, deze bij de derde
rappoftage 2015 mee te nemen.
COM MUNICATI E/

PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

*
*

Raadsleden

.i.

Raad: TILS-lijst

Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
Nadere specificatie: Stichting Zwembad De Ilzeren Man.
:

.!. Stichting Zwembad

*

De Ilzeren Man: bijgevoegde conceptbrief

Niet van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
- lacco Meijer, financieel consulent OCSW
Extern

BIJLAGEN
Ooenbaar:

Brief aan Stichting Zwembad De lJzeren Man
Niet-openbaar:
Niet van toepassing
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motie
Onderwerp: bezu iniging zwem bad/ afschaffen zwem les

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. L2 november 201-4,

Overwegende dat:
¡ er in het verleden veel geinvesteerd is in de aantrekkelijkheid van het zwembad
(Stichting de lJzeren Man) als laagdrempelige recreatieve voorziening voor onze

inwoners;

r

het afschaffen van de zwemlessen naast een tariefsverhoging een meer dan forse
bezuiniging betekent voor Stichting lJzeren Man;

o de contracten voor het leerlingenvervoer nog lopen tot augustus en daarmee niet

de

beoogde bezuiniging brengen;

.

de Stichting bereid is om mee te denken en een eigen voorstel te doen voor

bezuinigingen;

o zij tijd nodig heeft om te onderzoeken of de door hen voorgestelde bezuinigingen/
i

n

komsten

b

ron nen rea I istisch en

o de stichting bereid

u

itvoerb aar zijn;

is hierover met andere partijen in gesprek te gaan;

Draagt het college op

o

De Stichting lJzeren Man de gelegenheid

te bieden om voor augustus een uitvoerbaar

en realistisch tegenvoorstel te doen

¡

Het schrappen van de zwemlessen in ieder geval op te schorten tot einde schooljaar.

en gaat over tot de orde van de dag,

Fractie Weert Lokaal,

Fractie

SP,

GEMEENTE

vvEERT

Stichting Zwembad De lJzeren Man
Postbus 566
6000 AN WEERT

Weert, 17 december 2OL4

Onderwerp :

Bezuinigingen 2015 Zwembad De lJzeren Man

Geachte directie en raad van toezicht,

In de periode september-november 2014 heeft wethouder Gabriels met u gesproken over
voorgestelde bezuinigingen in de gemeentebegroting 2015 die betrekking hebben op de
exploitatie van het zwembad. Op 14 november heeft de gemeenteraad de begroting
vastgesteld. In deze brief informeren wij u over wat dit betekent voor het zwembad.
Voorgestelde bezui n igingen
Ons college had voorgesteld om een 3-tal bezuinigingen door te voeren in de begroting

2015:
Minder subsidie aan het zwembad, te eftectueren door een tariefuerhoging:
€ 160.000,-.
- Afschaffen schoolzwemmen per 1-1-2015: besparing van € 115.000,- op te betalen
lesgeld aan het zwembad en € 47.000,- op de vervoerskosten.
- Vermindering van de voeding van het onderhoudsfonds met € 200.000,-.

-

Uw reactie
In het overleg met wethouder Gabriels in de periode september-november 2014 heeft

u

aangegeven dat de omvang van de totale bezuiniging erg groot is en het voor u moeilijk is
om hieraan in zo'n korte tijd op een verantwoorde manier invulling te geven. U heeft
aangegeven voor het jaar 2015 te willen meedenken om de bezuiniging van € 160.000,in te vullen. U wenst dit anders te doen dan uitsluitend via een tariefuerhoging en u heeft
een mogelijke invulling hiervan uitgewerkt. Ten aanzien van de bezuiniging op het
schoolzwemmen heeft u aangegeven dat dit voor u een extra nadeel oplevert in de
exploitatie van 2015 en dat u deze maar deels kan opvangen door een bezuiniging op
personele lasten. U vraagt om het schoolzwemmen daarom n¡et per 1 januari 2015 af te
schaffen. U wilt het jaar 2015 graag gebruiken voor maken van beleid voor een eventueel
andere invulling van het schoolzwemmen. Bovenstaande heeft u verwoord ¡n een notitie
gedateerd op 3 november 20t4, die u op 7 november 2014 heeft doen toekomen aan ons
college en de gemeenteraad.

Resultaat begrotingsbehandeling
Op 12 en 13 november heeft de gemeenteraad de begroting 2015 behandeld. Door de
raad is een motie aangenomen. Deze motie draagt ons College op om:
- Stichting Zwembad De lJzeren Man de gelegenheid te bieden om voor augustus 2015
een uitvoerbaar en realistisch tegenvoorstel te doen.
- Het schrappen van het schoolzwemmen in ieder geval op te schorten tot het einde van
het lopende schooljaar.

Wilhelminaslngel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

Vervolg
Graag wil ons College uitvoering geven aan de motie van de raad. In onze vergadering
van 16 december 2014 hebben wij daarom besloten:

1.
2.
3.
4.

Budget op te nemen in de begroting voor de dekking van de vervoerkosten en de
leskosten van het schoolzwemmen.
Met u mee te denken in uw onderzoek naar de mogelijkheden om een alternatieve
invulling te geven aan het schoolzwemmen.
In te stemmen met de door u voorgestelde tarieven per 1-1-2015.
Overleg met u te gaan voeren met als doel om uiterlijk in maart 2015 een voorstel
aan de raad voor te leggen voor een voorlopig besluit over de subsidie voor het jaar

5.

Vooruitlopend op de besluitvorming zoals genoemd bij punt 4 voor de maanden
januari, februari en maart 2015 aan het zwembad een voorschot op de subsidie voor
het jaar 2015 te geven van respectievelijk € 103.000,-, € 28.500,- en € 28.500,-.

2015.

Ten aanzien van punt 4 nog de volgende toelichting:

De motie geeft u de ruimte om tot augustus 2015 een tegenvoorstel te doen voor de
invulling van de bezuiniging van € 160.000,-. Wij achten het niet gewenst om tot augustus
in het geheel geen besluit te nemen over de subsidie voor het zwembad in het jaar 2015.
Het is van belang dat afspraken tussen gemeente en stichting betreffende de subsidie en
de te leveren diensten tijdig vastliggen. U heeft aangegeven dat u een bezuiniging van
€ 135.000,- kunt realiseren op grond van maatregelen die u per 1-1-2015 kunt
doorvoeren. Wij willen daarom graag uiterlijk in maart 2015 aan de raad voorstellen om
een voorlopig besluit te nemen over de subsidie.
Over het resterende deel van de bezuiniging gaan wij graag vanaf januari 2015 met u in
overleg, zodat na augustus een definitief voorstel voor de subsidie in 2015 aan de raad
kan worden voorgelegd. Hierbij kan onder andere uw voorstel voor het bezuinigen door
het beperken van het leszwemmen door de verenigingen worden onderzocht.
Wat betreft uw onderzoek naar een andere wijze van het invullen van het schoolzwemmen
willen wij graag met u meedenken. Uit de motie van de raad maken wij op dat de raad
graag terugkoppeling wenst over het resultaat van het onderzoek.
Tot slot
Wij nemen contact met u op voor het plannen van overleg in januari 2015.
Heeft u op dit moment nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Cisca van der
Kraan van de afdeling OCSW. Zij is bereikbaar via telefoonnummer: 0495-575463 of per
e-mail : c.vander. kraan@weert. nl

Met vriendelijke groet,

burgemeester

M.H.F. Knaapen

gemeentesecretaris

uders,

A.A

