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VOORZITTER: de heer A.A.M.M. Heijmans, burgemeester. 

GRIFFIER: mevrouw mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten. 

AANWEZIG mevrouw I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), de heren G.J. van Buuren 
(VVD), J.M. Cardinaal (VVD) en H.W.J. Coolen (CDA), de dames H.C.M. Duijsters (SP), 
drs. W.P.J. van Eijk (VVD) en M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), de heer drs. G.J.W. 
Gabriëls (Weert Lokaal), mevrouw A. Geurts (SP), de heren J.W.J. Goubet (SP) en M.J. 
van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), mevrouw mr. F. Kadra (PvdA), de heren A.W.P. 
Kirkels (VVD), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal) en P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), me-
vrouw N.S.J. Linskens (CDA), de heren H.A. Litjens (Weert Lokaal), J.M. Nouwen 
(CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA) en H. Stals (CDA), mevrouw M.M.C.F. 
Stokbroeks (D66), de heren J.H.F. Vossen (D66) en F.B.C. Werps (D66), mevrouw 
S.A.M. Winters (Weert Lokaal), de heer F. Yücel (Weert Lokaal), mevrouw M. Zaâboul 
(PvdA) en de heer ing. R.L.A.T. Zincken (VVD). 

Tevens aanwezig de heren A.F. van Eersel, M. Cardinaal, H.W.J. Coolen, en H.A. Lit-
jens, demissionaire wethouders. 
 
 

 
  1. Opening. 

De voorzitter opent te 19.30 uur de vergadering en verzoekt een moment van stil-
te om eenieder in de gelegenheid te stellen tot een gebed of overweging. Hierna 
spreekt hij als volgt: 

Dames en heren. Aanwezig zijn 28 nieuwe raadsleden, het 29ste raadslid, me-
vrouw Geelen, verblijft in het buitenland en zal in de volgende raadsvergadering 
worden beëdigd.  
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Hartelijk welkom, dames en heren, ook de belangstellenden op de publieke tri-
bune en de mensen thuis die meeluisteren, in deze bijzondere raadsvergadering, 
de eerste van de nieuwe periode. U hebt het wellicht gehoord: vannacht om 00.00 
uur ging in Nederland in alle gemeenten een collectief gejuich op, omdat vanaf 
dat moment alle nieuwgekozen raadsleden officieel in functie waren. Bijna offici-
eel in functie, moet ik zeggen, want u moet nog wel geïnstalleerd worden en hebt 
dus nog geen bestuursmacht. De oude raad heeft gisteren uw geloofsbrieven on-
derzocht en ik kan u mededelen dat dat prima is verlopen en dat u allemaal bent 
toegelaten tot de raad van de gemeente Weert. U kunt echter pas met uw werk-
zaamheden beginnen nadat u beëdigd bent.  

Vandaag is eigenlijk een historische dag: vanaf vannacht 00.00 uur tot het mo-
ment waarop u wordt beëdigd is de feitelijke macht over de stad Weert namelijk 
in handen van de burgemeester, want ook de wethouders zijn demissionair, en ik 
kan u vertellen dat ik daarvan goed gebruik heb gemaakt. Ik heb de volgende be-
sluiten genomen:  
1. Het huidige stadhuis wordt na de verhuizing geen stadspark, geen winkelcen-

trum, maar een spookhuis, met aan de wand de foto’s van het gemeentebestuur 
dat gegaan is en het gemeentebestuur dat komt, met gratis toegang voor alle 
inwoners van Weert. 

2. De gemeenteraad gaat voortaan voorafgaande aan de raadsvergadering ver-
plicht twee uur naar de kroeg in plaats van ná de raadsvergadering. 

3. Het KMS-terrein wordt aangekocht en tot een dependance van De Efteling om-
gebouwd, met als hoogtepunt een Limburgs sprookjesbos. 

4. De burgemeester van Weert wordt ook na dit Weert 600-jaar aangesproken als 
JubelJos, zoals de verslaggever van De Limburger mij altijd noemt.  
Maar maakt u zich geen zorgen, dames en heren. Het waren slechts dromen 

van een alleenheerser, die nu erg blij is dat hij direct de macht weer kan overdra-
gen in democratische handen. 

U start als gemeenteraad in een heel bijzonder jaar. Het Koninkrijk Nederland 
bestaat 200 jaar en het thema van de nationale viering van dit jubileum luidt: Vrij 
en verbonden door gelijke rechten en plichten. Vrij en verbonden door gelijke 
rechten en plichten: laten we dat principe ook in Weert leidend doen zijn. 

Wij vieren dit jaar het jaar dat wij 600 jaar geleden van Willem VI van Horne 
marktrechten kregen – dat is u niet ontgaan –, waarmee ook de status van stad 
verworven werd. Vanaf volgend weekend vinden bijzonder veel evenementen 
plaats in Weert. Het is dus een mooi jaar om als raadslid te beginnen.  

In 2014 wordt voor het eerst ook Koningsdag gevierd in plaats van Koningin-
nedag en volgens de Chinese horoscoop is 2014 het Jaar van het Paard, en dat kan 
allen maar een goed voorteken zijn voor Weert Paardenstad, die verzusterd is met 
het Chinese Hangzhou. 

In dit bijzondere jaar treedt u aan als raadslid van deze mooie gemeente. Voor 
velen van u is dit een nieuwe functie. Maar liefst tien mensen die vanavond be-
edigd worden zijn voor het eerst raadslid, een derde. U zult uw weg moeten leren 
vinden binnen het stadhuis, straks ook binnen het nieuwe stadhuis. U zult zich 
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moeten inwerken in uw rol als raadslid. Waar liggen uw bevoegdheden, waar die 
van het college en waar die van de burgemeester? Welke instrumenten hebt u om 
uw ideeën waar te kunnen maken? Hoe zitten de dossiers in elkaar? Wie kan ik 
benaderen voor hulp? Als raadslid hebt u verschillende rollen en taken. Over hoe 
u die zo goed mogelijk kunt uitoefenen, krijgt u de komende tijd veel informatie, 
met name ook van de griffie. Maar ik wil u één bijzonder advies meegeven, vooral 
ook voor de raadsleden die vanavond voor het eerst aanwezig zijn. Laat uw oren 
niet hangen naar de ervaren raadsleden. Behoud uw frisheid, behoud uw nieuwe 
ideeën, behoud uw veranderingsdrang, behoud uw creativiteit en behoud uw posi-
tivisme.  

Tijdens een experiment op de universiteit van Chicago werden 29 apen in een 
kooi gestopt. Boven in de kooi werden heerlijke bananen gehangen en in een hoek 
werden diverse kisten weggezet. De apen zagen al heel snel de bananen hangen en 
in eendrachtige samenwerking maakten ze van de kisten een soort trap, om op die 
manier bij de heerlijke bananen te kunnen komen. Al snel klommen de eerste apen 
de kisten op, richting de bananen, maar net voordat ze de bananen wilden pakken, 
werden ze van buiten de kooi door medewerkers van de universiteit kletsnat ge-
spoten. Krijsend klommen ze naar beneden en gingen in een hoekje zitten zeuren, 
want aan water – dat weet u waarschijnlijk wel – hebben apen een bloedhekel. Na 
een halve dag waren ze echter opgedroogd en natuurlijk lonkten die bananen nog 
altijd verschrikkelijk boven in de kooi. Gezamenlijk deden ze een nieuwe poging, 
maar met hetzelfde resultaat: ze werden weer nat gespoten. Tegen de avond waren 
ze weer een beetje bekomen en de brutaalste aap wilde het nog wel eens proberen. 
Hij klom voorzichtig de eerste kist op, maar werd onmiddellijk door de 28 andere 
apen van de kist afgetrokken en in elkaar geslagen. Hij kreeg een pak slaag van 
heb-ik-me-jou-daar, want de apen wilden niet nóg een keer nat worden. De vol-
gende dag probeerde deze brutaalste aap het nog één keer, met als gevolg weder-
om een flink pak slaag door de andere apen. De dagen daarna werd elke dag één 
aap uit de groep gehaald en door een nieuwe vervangen. Die nieuwe aap zag de 
bananen hangen en wilde onmiddellijk de kisten op om naar die bananen te gaan, 
met als gevolg – u raadt het al – een flink pak slaag door de andere apen. Na 29 

dagen waren alle apen die daadwerkelijk nat gespoten waren vervangen door 
nieuwe apen, die gewoon doorgingen met elke nieuwe aap in elkaar te slaan zodra 
die op de kist klom, dit zonder überhaupt te weten waarom ze dat deden. Ze waren 
immers nooit nat geweest.  

Met andere woorden, nieuwe raadsleden: laat je nooit afschepen met “zo doen 
we dat nu eenmaal hier”. Gebruik de ervaring van je collega’s, maar wel passend.  

De belangrijkste opdracht in de komende periode is de economie en de ontwik-
keling van de stad Weert weer op gang te krijgen, nu we voorzichtig aan het einde 
van de crisis komen. U gaat bouwen aan Weert 2025. Uw beslissingen in de ko-
mende vier jaar zullen tot ver in deze eeuw van invloed zijn op de ontwikkeling 
van Weert.  

De gemeente krijgt er van het rijk ook diverse taken bij. In 2015 worden de 
gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, werk en inkomen en de zorg voor 
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langdurig zieken en ouderen. Dit worden ook wel de 3 D’s genoemd, de drie de-
centralisaties. Maar omdat het rijk ervan uitgaat dat gemeenten dat efficiënter 
kunnen, krijgen de gemeenten daar veel minder geld voor. Binnenkort al moet u 
daar als raad besluiten over nemen.  

Daarnaast zijn er nog twee andere ontwikkelingen die ik hier graag wil benoe-
men, omdat die ongetwijfeld van invloed zullen zijn op uw rol als raadslid. We 
zitten in de transitie naar een participatiesamenleving. Burgers worden gestimu-
leerd meer zelf te doen en de overheid treedt terug waar het mogelijk is. Een deel 
van de inwoners zal dit toejuichen en gemakkelijk zijn weg vinden. Anderen zul-
len toch nog nadrukkelijk een beroep doen op u als overheid. Daarnaast worden 
op diverse terreinen intergemeentelijke en regionale samenwerkingsverbanden ge-
sloten. Doel hiervan is natuurlijk efficiënter samen de zaken aan te pakken. Uw 
rol als gemeenteraad komt daarbij wel eens in het gedrang: de democratische legi-
timatie. Laten we daar samen aan werken in de toekomst.  

Om een lang verhaal kort te maken: er ligt een omvangrijke lijst met uitdagin-
gen voor u klaar. U hebt als raadslid idealen die u wilt verwezenlijken in de ko-
mende jaren en dat hebt u uw kiezers ook beloofd. Daarbij zult u echter moeten 
onderhandelen met uw collega-raadsleden. Ongetwijfeld zult u de komende jaren 
teleurgesteld worden als de meerderheid van de raad besluit rechtsaf te gaan, ter-
wijl u eigenlijk linksaf wilde, maar daar met u zich bij neerleggen. Dat is demo-
cratie. Om toch tot een weloverwogen en goed onderbouwd standpunt te komen, 
is het belangrijk dat u niet alleen met uw fractie overlegt en in het stadhuis ver-
toeft, maar dat u daarbij ook de inwoners van de stad Weert betrekt. U bent volks-
vertegenwoordiger. Zij vertrouwen erop dat u hun belangen zo goed mogelijk zult 
behartigen, zodat Weert een stad blijft om trots op te zijn. De raadsgriffie, onder 
leiding van Madeleine, het ambtelijk apparaat, onder leiding van Marc, en ikzelf 
zullen u daarbij graag terzijde staan.  

Ik wens u namens het ambtelijk apparaat en namens de griffie veel succes bij 
de uitoefening van uw raadslidmaatschap. Hopelijk vindt u daarin de voldoening 
die u ervan verwacht. Ik hoop dat u voor uzelf na vier jaar kunt zeggen dat uw 
raadslidmaatschap daadwerkelijk het verschil heeft gemaakt voor de inwoners van 
Weert.  

  2. Installatie nieuwe raad. 

De voorzitter: Dames en heren. Het officiële moment van de beëdiging is aange-
broken. Veertien van u hebben te kennen gegeven de eed te willen afleggen, veer-
tien wensen de belofte af te leggen. Precies de helft. Wat dat betreft staken de 
stemmen, zou je kunnen zeggen, en dat lijkt misschien een slecht begin, maar 
voor vanavond heeft het geen invloed!  

Ik verzoek u allen te gaan staan. 

De heren J.M. Cardinaal en H.W.J. Coolen, de dames H.C.M. Duijsters en M.A. 

Engelen-Weijen, de heren A.W.P. Kirkels, L.C.G. Kusters, P.A.M. Küsters, H.A. 

Litjens, J.M. Nouwen, P.J.H. Sijben en H. Stals, mevrouw S.A.M. Winters en de 
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heren F. Yücel en R.L.A.T. Zincken leggen in handen van de voorzitter de bij de 
wet vereiste eed en gelofte af. (Applaus) 

Mevrouw I.F.A.J. Beenders-van Dooren, de heer G.J. van Buuren, mevrouw W.P.J. 
van Eijk, de heer G.J.W. Gabriëls, mevrouw A. Geurts, de heren J.W.J. Goubet en 

M.J. van den Heuvel, de dames F. Kadra en N.S.J. Linskens, de heer B. Peterse, 
mevrouw M.M.C.F. Stokbroeks, de heren J.H.F. Vossen en F.B.C. Werps en me-
vrouw M. Zaâboul leggen in handen van de voorzitter de bij de wet vereiste ver-
klaring en belofte af.  (Applaus) 

De voorzitter: Ik feliciteer u allen met uw beëdiging als lid van de raad van de 
gemeente Weert. 

  3. Vaststellen van de agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

  4. Bespreken verkiezingsuitslag. 

De heer Gabriëls: Mijnheer de voorzitter. Het zal u niet verbazen dat wij erg blij 
zijn met de verkiezingsuitslag. Persoonlijk ben ik ook blij dat het traject voorbij is 
op dat vlak. Wij zijn er echt aan toe om weer inhoudelijk aan de slag te gaan.  

Naast de blijdschap hebben wij direct ook een gigantische verantwoordelijk-
heid op onze schouders gevoeld. Bij het volgende agendapunt zullen we bespre-
ken wat er bij de coalitieonderhandelingen allemaal gaat gebeuren. Ik wil hier ook 
even noemen dat ik heel trots ben op het feit dat wij met z’n achten zoals we hier 
zitten, de eerste acht van de lijst, ook allen met voorkeursstemmen zijn gekozen. 
Dat is best uniek. Het wil zeggen dat iedereen die hier zit ook echt een groot 
draagvlak heeft in Weert.  

Er staat veel te gebeuren en daarop doelde ik zojuist al toen ik sprak over de 
verantwoordelijkheid die wij voelen. Ik kan eraan toevoegen dat wij een heel fijn 
campagnetraject hebben gehad met de eigen partij, maar ook met de lijsttrekkers 
van de andere partijen. Ik heb dat als heel positief ervaren. Wij hebben elkaar ook 
gesteund en ’s avonds laat appjes gestuurd met vragen als “hoe heb jij je voorbe-
reid?’, enz.  

Al met al is het echt een heel mooie tijd geweest, een heel inspannende tijd 
ook. Wij zullen niet de enigen zijn die blij zijn dat de promotionele activiteiten nu 
voorbij zijn. We moeten nu met z’n allen weer keihard aan de slag. Ik zal straks 
vertellen hoe het gaat met de informerende gesprekken die moeten leiden tot de 
vorming van een coalitie.  

De heer Stals: Mijnheer de voorzitter. Geert Gabriëls heeft met zijn woorden al 
heel wat gras voor mijn voeten weggemaaid. Het is een heel intensieve periode 
geweest, waarin we er met z’n allen vol voor hebben geknokt om een goede ver-
kiezingsuitslag te krijgen, en dat is volgens mij ook gelukt. De vorige keer hadden 
we na de verkiezingen zes zetels, nu hadden we meer stemmen, maar konden het 
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laatste net niet omzetten naar de zevende zetel. Niettemin mogen we heel tevreden 
zijn met de uitslag.  

Ook voor ons geldt dat al onze kandidaten met voorkeursstemmen in de raad 
zijn gekomen. We hebben natuurlijk politieke discussies gevoerd, maar niemand 
heeft zich gelukkig laten verleiden tot het smijten met modder. We hebben ge-
woon een goede campagne gevoerd en daarop mogen we met trots terugkijken.  

De heer Van Buuren: Mijnheer de voorzitter. Verliezen is nooit leuk, maar des-
ondanks hebben we de campagneperiode als zeer positief ervaren, zowel als team, 
als de samenwerking met de andere partijen, want je gaat toch allemaal debatten 
in, met soms ook hilarische momenten. Ik vond het prettig te horen dat de gemid-
delde gespreksleider vond dat we het wel verrekkes vaak met elkaar eens waren, 
en dat hij daar eigenlijk niets aan had, omdat het niet leidde tot de debatten die hij 
zich gewenst had. Ik denk dat dat het positieve is van de wijze waarop we hier als 
partijen samenwerken en volgens mij geeft dat ook goede hoop voor de toekomst. 

De heer Goubet: Mijnheer de voorzitter. Ook wij denken met plezier terug aan de 
afgelopen verkiezingsperiode en ook ik ben blij dat het voorbij is. De SP heeft 
kunnen winnen. We zitten nu met z’n vieren en hoewel ik niemand van deze vier 
tekort wil doen, moet ik wel zeggen dat we hier eigenlijk in een andere samenstel-
ling hadden moeten zitten, omdat onze oorspronkelijke nr. 4 ons helaas niet lang 
voor de verkiezingen is ontvallen. Desalniettemin hebben we ook namens hem 
een mooi resultaat neergezet: van drie naar vier zetels, net geen vijfde, maar dat 
komt wellicht de volgende keer. Het biedt ons een nog bredere basis om ons werk 
voort te zetten en onze partij in Weert nog verder uit te bouwen.  

We zijn nu aan het spreken over een nieuwe coalitie. Ook wij spreken uiteraard 
mee en hopelijk kunnen we ook de volgende stap zetten, om Weert mee te gaan 
besturen. 

Mevrouw Kadra: Mijnheer de voorzitter. Allereerst wil ik Weert Lokaal felicite-
ren met het behaalde resultaat, want vorige week heb ik dat in alle hectiek niet in 
de openbaarheid namens onze fractie kunnen uitspreken.  

Onze dank ook voor het bloemetje – of is het een plantje?; ik ben daar nooit zo 
goed in –, want dat geeft aan dat we het in gezamenlijkheid moeten gaan doen.  

D66 en SP zijn ook winnaars en ook hen feliciteer ik daarmee. Wij hebben he-
laas verloren, we zijn van vier naar drie gegaan. Ik kan er allerlei analyses op los-
laten: het heeft aan “Den Haag”gelegen, het heeft aan het scootertje gelegen, of 
het heeft god-weet-waar allemaal aan gelegen. Feit is echter dat we één zetel heb-
ben ingeleverd, maar hier vervolgens wel met drie vrouwen zitten. Schouders er-
onder en we gaan ervoor, voor ons mooie Weert.  

De verkiezingscampagne was geweldig. Het was een hele ervaring en een eer 
om het te mogen doen met deze lijsttrekkers en deze club bij elkaar.  

Mevrouw Stokbroeks: Mijnheer de voorzitter. Dank voor de felicitaties. Net als 
iedereen aan deze tafel hebben wij met z’n allen hard gewerkt om het resultaat dat 
we behaald hebben voor elkaar te krijgen. Het is dan gewoon erg fijn als de posi-
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tieve signalen die je tijdens de campagne oppikt zich ook vertalen in een zetel 
winst. We zijn er heel blij mee. Het is de tweede verkiezing op rij in de gemeente 
dat wij er een zetel bij krijgen. Zo kunnen we met steeds meer mensen ons geluid 
in deze raadzaal laten horen. Het is heel fijn om dat met steeds meer collega’s te 
kunnen doen. We gaan er de komende vier jaar vol voor om het vertrouwen dat 
we hebben gekregen waar te maken. 

De voorzitter: Ook ik feliciteer u allen. De verschillen zijn inderdaad niet zo heel 
erg groot. Het heeft collega Van Eersel en ondergetekende vandaag doen verzuch-
ten dat ze het eigenlijk met z’n tweeën wel af zouden kunnen, maar dat zal niet 
gaan gebeuren en dat is misschien ook maar goed.  

  5. Bespreken proces coalitievorming. 

De voorzitter: Dames en heren. Dit agendapunt is door de griffier, de gemeente-
secretaris en ondergetekende opgenomen, omdat we natuurlijk niet precies wisten 
hoe het zou gaan. Weert Lokaal heeft het echter voortvarend opgepakt en daar-
over geef ik thans graag de heer Gabriëls het woord.  

De heer Gabriëls: Mijnheer de voorzitter. Zoals ik zojuist al zei, waren we erg 
blij, maar voelden we meteen ook de grote verantwoordelijkheid. Afgelopen za-
terdag hebben we met alle lijsttrekkers en voorzitters, of afgevaardigden, van de 
besturen gesproken: eerst over de verkiezingsuitslag en vervolgens over de vraag 
of iedere partij bereid was coalitieonderhandelingen in te gaan.  

Wij hebben ervoor gekozen een informateur te benoemen, de heer René Lae-
nen, die ruime ervaring heeft in onderhandelingsprocessen, ook in zijn tijd bij de 
vakbond, toen hij in Hoofddorp woonde. Een zeer bekwame man, die al deze 
week begonnen is met de gesprekken met de afzonderlijke fracties. Gisteren is ge-
sproken met de PvdA, vandaag met de SP en D66. Morgen zullen gesprekken wor-
den gevoerd met VVD en CDA en ook met Weert Lokaal. Zelf zit ik niet bij die 
gesprekken; ze worden alleen gevoerd door de heer Laenen als informateur samen 
met de fractiesecretaris, die alles noteert, want alles moet natuurlijk zo nauwkeu-
rig mogelijk terug te lezen zijn. Wij hopen na het weekend een advies te mogen 
ontvangen. Dat advies gaat naar Weert Lokaal. Na het weekend hopen wij dan 
met een persbericht te kunnen komen over wat de volgende stappen zullen zijn.  

Het is een spannend traject. Ik ben heel benieuwd wat er uit de gesprekken is 
gekomen, want ik zit er natuurlijk niet bij en ik heb er ook nog maar weinig van 
vernomen. Het lijkt mij ook heel objectief en correct dat ik er zelf niet bij zit. A.s 
vrijdag vindt een terugkoppeling plaats en dan zal de heer Laenen als informateur 
een rapport opstellen, dat wij maandag heel uitgebreid zullen bespreken en zullen 
terugkoppelen naar iedereen. Als er in de tussentijd vragen zijn, kan iedereen, heel 
Weert, ze stellen aan de heer Renée Laenen, alsof hij het nog niet druk genoeg 
heeft! Uit verschillende reacties heb ik al wel begrepen dat het allemaal goed en 
transparant verloopt, en dat is ook het doel. We willen zo snel mogelijk tot een zo 
goed mogelijke coalitie voor Weert te komen. Er zullen mensen zijn die er tevre-
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den over zijn, net zoals er mensen zijn die er ontevreden over zullen zijn. Zo loopt 
het nu eenmaal.  

Tenslotte wil ik opmerken dat ik erg blij ben dat wij in Weert geen splinterfrac-
ties kennen. Iedere partij die in de Weerter gemeenteraad zit heeft draagvlak. De 
kleinste partij heeft drie zetels. Ik vraag me af in welke stad in Nederland het 
voorkomt dat zelfs de kleinste partij nog een draagvlak heeft van drie zetels. Dat 
wil ook zeggen dat alle mogelijkheden openstaan en dat alle partijen gedragen 
worden door de Weerter bevolking. Dat vind ik wel opvallend. 

De voorzitter: En het is misschien ook juist het probleem voor de informateur dat 
er zoveel draagvlak is!  

Ik stel vast dat niemand meer het woord verlangt. Rest mij de heer Laenen na-
mens de raad heel veel succes te wensen met zijn werk. Het zal hem niet zoveel 
moeite kosten om een eensluidend programma te maken, maar waarschijnlijk veel 
meer moeite om te besluiten wie er niet mee zal doen! 

  6. Behandelen raadsvoorstel “Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven 
wethouders en raadsleden”. 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel 
besloten.  

..7. Sluiting. 

De voorzitter sluit te 20.10 uur de vergadering.  

De griffier, De voorzitter, 
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