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De heer Aartman treedt op als plaatsvervangend voorzitter en verzoekt om een moment van stilte.
1.
Opening
De plaatsvervangend voorzitter opent de vergadering. De heer De Jong is met kennisgeving afwezig.
De griffier begeleidt burgemeester Buijserd en zijn partner de raadzaal in. De plaatsvervangend voorzitter
verwelkomt de reeds beëdigde burgemeester Buijserd en zijn partner, familie, de kabinetschef van de
commissaris der Koningin en alle overige aanwezigen.
Na alle toespraken zal de burgemeester worden geïnstalleerd.
2.
Toespraken
De plaatsvervangend voorzitter geeft het woord aan de volgende personen:
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De heer Meerburg spreekt als plaatsvervangend voorzitter van de burgemeesterskring.
Namens de burgemeesterskring heet de heer Meerburg burgemeester Buijserd van harte welkom.
Rond kerst leest men het verhaal over de geboorte van Jezus.
Daarnaast is er ook het verhaal van Johannes de Doper in gevangenschap, met de uitspraak: “Bent Gij
het of hebben wij een ander te verwachten?” De heer Meerburg constateert dat Frans Buijserd degene is
die burgemeester wordt en dat er geen ander wordt verwacht. Het verhaal gaat verder. Er is ook een deel
waarin mensen zijn als kinderen. Zij zeggen: “We maakten muziek, maar je hebt niet gedanst.” De heer
Buijserd zit in het bekende glazen huis. Iedereen heeft zijn of haar opvatting over de burgemeester.
Daarom is de heer Meerburg zo blij met de burgemeesterskring, waarin men kan klagen over zaken die je
als burgemeester overkomen. Het is een gremium om je uit te spreken over zaken waarmee je als
burgemeester bezig bent. Er wordt gediscussieerd over actuele onderwerpen, zoals herindelingen. De
burgemeesterskring is niet totaal onmisbaar, maar wel prettig. Het is een zakelijk overleg dat eenmaal per
zes weken plaatsvindt, aansluitend op het overleg van het districtscollege van de politie. Er zijn twee
uitspattingen: een bijeenkomst met oud-collega’s en een bijeenkomst waarin afscheid wordt genomen van
collega’s die vertrekken. In januari 2008 zal de burgemeesterskring op gebruikelijke wijze afscheid nemen
van de heer Boogaard. Burgemeester Buijserd is bij dezen van harte uitgenodigd.
De heer Meerburg hoopt dat de heer Buijserd het in de nieuwe gemeente naar zijn zin krijgt. Zijn reputatie
is hem vooruitgegaan. Het betreft alleen goede berichten. De leden van de burgemeesterskring hebben er
alle vertrouwen in dat zij er een goede collega bij hebben gekregen.
Namens de burgemeesterskring wenst de heer Meerburg de nieuwe burgemeester veel sterkte en succes
toe.
APPLAUS
Namens de CDA-fractie richt de heer De Bos het woord tot de burgemeester en alle aanwezigen.
De heer De Bos keek op het internet. De samenvatting was typerend. De benoeming tot burgemeester
vond plaats op 15 december. Op 17 december 2007 vindt de installatie plaats. De burgemeester is 55 jaar
oud, CDA-lid en een krachtig bestuurder. Burgemeester Buijserd is bekend van ‘het stoken’ c.q. het in de
brand steken van oude auto’s. De heer Buijserd is bekend op schoolbank.nl. Kortom: er is veel informatie
te vinden op het internet.
De gemeente Nieuwkoop zoekt een krachtig bestuurder. De gemeente denkt deze met de nieuwe
burgemeester gevonden te hebben. Het is belangrijk dat er ruimte is voor het college van B en W en de
raad. De heer De Bos hoopt dat de burgemeester die ruimte geeft. Tevens hoopt hij dat de gemeente en
de gemeenteraad een markant man hebben gevonden.
Nieuwkoop ligt in een mooie streek. Om daarmee kennis te maken, heeft de CDA-fractie enkele
streekproducten verzameld. De overhandiging van de mand met streekproducten volgt, evenals de
overhandiging van een boeket bloemen voor de partner van de heer Buijserd.
De CDA-fractie wenst de nieuwe burgemeester veel succes toe.
APPLAUS
Namens de VVD-fractie spreekt de heer Paymans als volgt.
Het strekt de heer Paymans tot eer om, namens de derde grote partij, als tweede het woord te mogen
voeren namens de raad.
Namens de VVD-fractie heet de heer Paymans de heer Buijserd van harte welkom als burgemeester, als
voorzitter van de gemeenteraad en daarmee als collega.
2
2
De benoeming betekent een overgang van een gebied van circa 53 km naar 80 km . De heer Buijserd is
‘diep gezonken’ naar 6 m onder NAP. Hij verplaatst zich van Noord-Brabant, uit het Land van Heusden en
Altena, naar een gebied in Zuid-Holland met uitgeveende polders en droogmakerijen op de grens van
Noord-Holland en Utrecht. Alles wat warmte kon geven, is weg gebaggerd. Niet alleen de oppervlakte,
maar ook het aantal inwoners is groter (van 12.300 naar circa 27.000 inwoners).
De gemeenten Aalburg en Nieuwkoop hebben een herindeling gemeen en liggen beide aan een rivier.
Wijk en Aalburg ligt aan de Maas, Nieuwkoop aan de Meije. Nieuwkoop heeft dertien kernen. Aalburg
heeft minder kernen. Kernen met namen als Meeuwen en Veen. Nieuwkoop heeft ook veen en meeuwen.
In de nieuwe gemeente zal de heer Buijserd zaken tegenkomen die veel lijken op die uit zijn recente
ervaringen. Nieuwkoop kent een groot korps vrijwilligers, dat in alle kernen de sociaal maatschappelijke
cohesie op peil houdt. Het aantal cafés doet niet onder voor het gemiddelde op het Brabantse platteland.
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Het aantal kerken is bovengemiddeld. Ook zal de heer Buijserd vreemde zaken tegenkomen. In
Nieuwkoop worden leefgemeenschappen gedoogd. We duiden ze aan als ‘zomerparken’. Deze wijken zijn
officieel niet bewoond, maar wel bevolkt, ook in de winter. De gemeente Nieuwkoop maakt plannen om
een hele buurt terug te geven aan de natuur: plan F, oftewel de Noordsebuurtschapschande.
Ook kort de gemeente 700.000 euro op het onderhoud van de openbare ruimte, die er verwaarloosd
uitziet.
Positief is dat de burgemeester wordt ondersteund door een zesde wethouder, namelijk de voorzitter van
de MPN-fractie. Hij liet zich bij het afscheid van de voorganger van burgemeester Buijserd ontvallen bij de
eerste burger geregeld vertrouwelijke stukken in te zien. Nieuwkoop snakt naar meer openheid. Volgens
de website van Aalburg heeft de heer Buijserd daar ook oren naar.
De toegangswegen naar Nieuwkoop via Vrouwenakker en Noorden hebben nog een middeleeuws
aanzien. Kansen worden gemist om er iets aan te doen.
Toch kent Nieuwkoop nauwelijks problemen. De gemeente heeft een bloeiend verenigingsleven en de
subsidies vloeien rijkelijk. De APV wordt niet helemaal serieus genomen, maar gaat door het leven als
een staf om mee te gaan. De gemeente heeft nog echte stukken natuur en in voldoende mate. Er zijn
zelfs plannen voor het vernatten van droogmakerijen. Is hier sprake van een contradictie?
Dat de verschillende christengroeperingen wel dezelfde God, maar niet het voetbalveld delen, daar is men
in Nieuwkoop inmiddels aan gewend. Bij volksfeesten rijzen de leges de pan uit. Zo komt er nog iets terug
van de subsidies.
Ten slotte geeft de heer Paymans nog een tip mee aan de nieuwe burgemeester. De gemeenteraad is
nogal debatschuw. Als de mogelijkheid zich aandient om in alle openheid van gedachten te wisselen, is
het de gewoonte van de grote partijen om een schorsing aan te vragen. Geheel verrijkt door onderlinge
afstemming verneemt de raad vervolgens of de meerderheid voor of tegen een besluit is.
De VVD-fractie ziet uit naar een constructieve samenwerking tot heil van Nieuwkoop. De heer Buijserd
wordt aangeraden om duidelijk naar de raad te zijn, opdat de raad over vier jaar, na evaluatie, unaniem
kan zeggen: “Er was geen woord Frans bij.”
APPLAUS
De heer Dors voert het woord namens Progressief 2007.
Het betreft een toespraak over zowel de toekomst van de nieuwe gemeente Nieuwkoop als over de
nieuwe burgemeester. Het is tevens een kleine algemene beschouwing.
Met de benoeming van de heer Buijserd is de rij compleet: een nieuwe gemeenteraad, een nieuw college
van B en W, een nieuwe organisatie, een nieuw managementteam, een nieuwe secretaris en dan nu ook
een nieuwe burgemeester.
De verwachtingen zijn hoog gespannen. De gemeente Nieuwkoop zocht een ‘verbinder’, een netwerker,
een onderhandelaar en een krachtig bestuurder. Progressief 2007 heeft ook de nodige noten op zijn zang
en staat voor groen, sociaal en een beter bestuur van Nieuwkoop. Daarbij verliest de fractie de economie
uit het oog. Er moet ruimte zijn voor natuur, burgerparticipatie en vernieuwend besturen.
De burgemeester wordt gevraagd nadrukkelijk aandacht te besteden aan de meningvorming en het debat
in en met de gemeenteraad.
Voor de structuurvisie is de kiel gelegd, maar op de tekentafel valt de contour van het schip nog niet te
ontwaren.
Nieuwkoop heeft goud in handen. Dat moet nog wel worden opgepoetst. Nieuwe poetsmiddelen mogen
daarbij niet worden geschuwd. De fractie van Progressief 2007 nodigt burgemeester Buijserd uit om mee
te komen poetsen. De fractie heet de burgemeester van harte welkom en wenst hem veel succes en
plezier toe, alsmede een fantastisch verblijf in deze prachtige gemeente.
APPLAUS
De heer Van Belzen spreekt een woord van welkom namens de fractie van SGP/ChristenUnie.
De heer Van Belzen merkt op dat de taken en verantwoordelijkheden van een burgemeester niet
eenvoudig te noemen zijn. De heer Buijserd heeft vele jaren ervaringen opgedaan. Een burgemeester is
de verpersoonlijking van de gemeente. Hij heeft de rol van teamleider en coördinator. Eigenlijk is hij een
soort supermanager. De SGP/ChristenUnie hoopt op een goede en resultaatgerichte samenwerking met
de burgemeester en de raad. De fractie wenst de nieuwe burgemeester veel wijsheid toe bij het
volbrengen van alle taken en verantwoordelijkheden. Het zal de mens en dus ook de burgemeester wel
gaan als hij verstandig handelt naar Gods woord. Namens zijn fractie geeft de heer Van Belzen de
volgende Bijbeltekst mee: “En indien iemand u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een
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iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem vergeven worden.”
De heer Van Belzen wenst de nieuwe burgemeester Gods zegen toe voor zijn persoonlijk en ambtelijk
leven.
APPLAUS
3.
Omhangen van de ambtsketen
Locoburgemeester Schrama vertelt dat haar bijdrage kort zal zijn. Haar bijdrage bestaat uit het omhangen
van de ambtsketen.
De keten is een teken van het ambt burgemeester en is ingevoerd onder Koning Willem III, als
herkenningsteken voor de burgemeester. Mevrouw Schrama vindt het een eer dat zij de ambtsketen van
de gemeente Nieuwkoop mag overhandigen.
Meestal bevatten de schakels van een keten voorstellingen die met een gemeente te maken hebben. Bij
deze is dat nog niet het geval. Sinds vorige week heeft de gemeente een nieuw gemeentewapen. Het is
de bedoeling om met het nieuwe wapen een nieuwe keten te maken. De nieuwe ambtsketen zal
historische elementen bevatten. Totdat de nieuwe klaar is, zal de oude keten van de voormalige
gemeente Nieuwkoop worden gebruikt.
De ambtsketen staat symbool voor gezag. Als een burgemeester de ambtsketen draagt, dan straalt hij iets
extra’s uit. De locoburgemeester hoopt dat de burgemeester Buijserd de keten van Nieuwkoop met trots
zal dragen, zowel in als buiten het gemeentehuis.
Ten slotte wenst mevrouw Schrama de nieuwe burgemeester veel succes toe als voorzitter van de
gemeenteraad, als voorzitter van het college van B en W, als zelfstandig bestuursorgaan, maar vooral als
burgemeester van de gemeente Nieuwkoop.
De locoburgemeester hangt de ambtsketen om bij burgemeester Buijserd.
APPLAUS
4.
Aanbieden van de voorzittershamer
Namens de gemeenteraad overhandigt de plaatsvervangend voorzitter de voorzittershamer aan
burgemeester Buijserd.
APPLAUS
Namens de gemeenteraad en de MPN-fractie spreekt de heer Aartman de nieuwe burgemeester toe.
De heer Aartman feliciteert de heer Buijserd met zijn benoeming. De gemeenteraad is blij met deze
benoeming. Dat geeft vertrouwen voor samenwerken.
De installatie van de burgemeester is het laatste stuk van een lang proces. Uit 27 kandidaten zijn er 11
doorgeleid naar de vertrouwenscommissie. De gemeenteraad droeg de heer Buijserd voor als kandidaatburgemeester van de gemeente Nieuwkoop. De commissaris van de Koningin nam die voordracht over.
Voor de meeste raadsleden is dit de eerste kennismaking met de nieuwe burgemeester.
De pers wist hem snel te vinden. De heer Aartman schrok van een interview in het Witte Weekblad. Hij
citeert uit het interview met de heer Buijserd. “Het feit dat college en ambtelijke organisatie niet op een lijn
zitten ziet hij als een nadeel.” Uit de verdere context begreep de heer Aartman dat de heer Buijserd
doelde op de gescheiden locaties. Van de verslaggever begreep de heer Aartman dat de redactie de tekst
onterecht had gewijzigd. Overigens kan de heer Aartman zich vinden in de constatering over de
gescheiden locaties.
De verwachtingen zijn hoog gespannen. Burgemeester Buijserd verdiende zijn sporen in Aalburg. Hij
spande zich in voor het instellen van dorpsraden en de bevordering van het culturele leven in Aalburg.
De heer Buijserd komt in een gemeente die op een aantal punten vergelijkbaar is met de vorige
gemeente. De burgemeester komt naar een waterrijk gebied met een groot aantal kernen. Een gebied met
een historie op cultureel gebied, zoals de schilders van de Haagse School, die in deze gemeente
inspiratie vonden.
De gemeente Nieuwkoop staat voor grote opgaven. De eerste fase van de herindeling is met succes
afgerond, maar er is nog een lange weg te gaan voordat er echt sprake is van een geïntegreerde
gemeente met een gemeenschappelijk gevoel onder de inwoners.
De ambtelijke organisatie krijgt vorm en de raad bleek in staat over oude schotten heen te kijken. De raad
opereert steeds meer vanuit het perspectief van de oude gemeenten. De basisvoorwaarden zijn gegeven.
Met de opstelling van de structuurvisie is de gemeente een eind gevorderd. De heer Aartman hoopt dat de
heer Buijserd eenzelfde enthousiasme voor deze toekomstvisie deelt. Welke burgemeester wil niet
meewerken aan een langetermijnvisie van zijn gemeente en aan de realisering daarvan leiding geven?
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Er ligt een ambitieus raadsprogramma. Daarin worden veel nota´s gevraagd van het college van B en W.
Niet iedereen deelt de visie van de coalitie om open en transparant te communiceren met de raad. Toch
wil de coalitie consequent vasthouden aan het raadsprogramma.
In de profielschets is een aantal basisvaardigheden en bestuursvaardigheden genoemd. Daarnaast was
er een persoonlijkheidsprofiel. Er werd gezocht naar een burgemeester met een leeftijd die eerder laag
dan hoog is. Dat betekent een burgemeester die minimaal twee perioden in functie kan zijn. De heer
Buijserd voldoet aan die gestelde eis. Volgens de heer Aartman zegt een leeftijd niet veel. Het is een
kwestie van lenigheid van geest en daadkracht. De heer Buijserd bezit beide eigenschappen.
De raad verwacht veel van de nieuwe burgemeester. De raad verwacht een open bestuursstijl, gericht op
het welzijn van de gemeente Nieuwkoop en haar inwoners. Een burgemeester die goed kan luisteren en
een visie kan ontwikkelen en die aanspreekbaar is voor de inwoners.
De heer Aartman heeft er alle vertrouwen in. Namens de raad wenst hij de nieuwe burgemeester een
oprecht goede tijd toe in Nieuwkoop.
APPLAUS
5.
Repliek
Burgemeester Buijserd spreekt zijn dank uit voor alle mooie woorden.
Zijn sollicitatie begon met het verzamelen van informatie en het maken van tochten door de verschillende
dorpen van de gemeente Nieuwkoop. Aangezien niemand de heer Buijserd en zijn partner kende, kon dat
vrij onbevangen plaatsvinden. De heer Buijserd en zijn partner belandden in een café in Ter Aar. Er
heerste een gezellige sfeer. De heer Buijserd besloot een ´patatje oorlog´ te bestellen. Zijn partner had
nog nooit gehoord van een patatje oorlog.
Dit verhaal vertelde de heer Buijserd aan een journalist van een Brabants dagblad tijdens een van de vele
interviews naar aanleiding van zijn afscheid van de gemeente Aalburg. De journalistieke vrijheid leidde tot
het nieuws dat een patatje oorlog voor partner Yoël de doorslag had gegeven om in te stemmen met de
sollicitatie.
Enkele weken na de publicatie sprak een dierbare mevrouw de heer Buijserd aan. Ze vond zijn vertrek
jammer, maar begrijpelijk. Het betekent promotie en een nieuwe uitdaging, maar dat de keuze was
gemaakt op basis van een patatje oorlog kon zij niet begrijpen. Kortom: hoe een punt in een lijn kan
veranderen.
De heer Buijserd en zijn partner zullen nog een paar maanden in het Brabantse land blijven wonen. Met
enige weemoed heeft de heer Buijserd reeds bestuurlijk afscheid genomen. Vandaag begint een nieuw
hoofdstuk in zijn leven. In het voorjaar zullen de heer Buijserd en zijn partner hun intrek nemen in Ter Aar.
Zij zien ernaar uit en hopen spoedig in te burgeren.
Als burgemeester hoopt de heer Buijserd de komende tijd kennis te maken met burgers, verenigingen,
instellingen en bedrijven. Het is belangrijk om informatie op te snuiven en contacten te leggen, om een
beeld te krijgen van alle kansen en bedreigingen.
Het is de bedoeling om een aantal dorpsbezoeken te organiseren, waarbij de burgemeester kenmerkende
bedrijven, instellingen en objecten aandoet en informele ontmoetingen heeft met inwoners. De heer
Buijserd deed dat in Aalburg ook en heeft daar gedurende zijn ambtsperiode veel plezier van gehad. De
burgemeester wil graag veel tijd besteden aan onder en tussen de mensen zijn.
Door zijn voorganger is al veel werk verricht om de nieuwe gemeente op orde te krijgen. De nieuwe
gemeente Nieuwkoop dient respect te winnen onder de bevolking van alle dorpen. Dat valt te bereiken
door producten en diensten te leveren met een bestuurlijke en ambtelijke organisatie die op een lijn zitten
en zoveel mogelijk vanuit één locatie opereren. Een heldere doelstelling, vertrouwen hebben in elkaar,
communiceren met korte lijnen, een goede sfeer en werken aan competenties maken een gemeente tot
een krachtige en slagvaardige organisatie. Een organisatie die soms de regie zal voeren in
maatschappelijke processen, maar nog veel vaker als partner en facilitator zal optreden. Een overheid die
transparant is, afspraken nakomt en wars is van onnodige regelneverij, die meer adviseert dan beschikt.
Een moderne dienstverlenende overheid, waarbij ingediende zaken zo snel mogelijk via het internet
afgehandeld worden.
De heer Buijserd gelooft in de zelfredzaamheid en participatie van burgers. Burgers moeten wel de kans
krijgen. Daarom is de heer Buijserd blij met het geld dat de gemeenteraad ter beschikking heeft gesteld
voor de vorming van dorpsraden. Het is een bewezen instrument om de betrokkenheid van burgers en de
ontwikkeling en vormgeving van de dorpsgemeenschap te versterken. Het draagt bij aan het behouden
van de identiteit en interne cohesie van de afzonderlijke dorpen zonder dat dit ten koste gaat van de
gemeentelijke organisatie. Integendeel: het kan ertoe bijdragen dat de gemeentelijke organisatie als een
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geheel beleidsmatig en effectief gaat functioneren. Ook vrijwilligersorganisaties verdienen ondersteuning
vanuit de zelfredzaamheid en maatschappelijke cohesie.
Met voldoening heeft de heer Buijserd kennisgenomen van het feit dat de raad actief betrokken is bij
interactieve beleidsvorming. Hij denkt dat het zinvol is om gemeentelijke faciliteiten in te zetten om elkaar
met elkaar in contact te brengen. Het is een instrument om de sociale cohesie te bevorderen en de
negatieve effecten van de verdere individualisering enigszins in te dammen. Dit overlaten aan
participerende en zelfredzame burgers betekent dat het gemeentebestuur bereid moet zijn om iets uit
handen te geven en tot op zekere hoogte de risico´s zal moeten accepteren. Dit moet leiden tot minder
regels en voorschriften.
De gemeente zal in burgemeester Buijserd een groot voorstander treffen van een hechte regionale
samenwerking. Dit vergroot de kansen op de realisatie van de eigen doelstellingen. Het zet de regio op de
kaart, op voorwaarde dat de centrumgemeenten op voet van gelijkheid investeren in
beleidsvoorbereidingen en uitvoering van projecten. Het is noodzakelijk dat de gemeente Nieuwkoop een
heldere visie heeft op haar toekomst, zodat haar belang binnen het kader van de regionale samenwerking
duidelijk geformuleerd is. Het is belangrijk om toe te werken naar een spraakmakende regio met een
aantrekkelijk profiel. Daar zal de realisatie van een gebiedsvisie zeker baat bij hebben. In dit kader is het
een streven van burgemeester Buijserd om goede contacten te onderhouden met de omringende
gemeenten. Er is uiteindelijk een schaalgrootte gewenst die de omvang van deze heringedeelde
gemeente te boven gaat. Het is raadzaam om vaste relaties met andere regiogemeenten aan te gaan.
Nieuwkoop verdient het een vitale gemeente te zijn in Het Groene Hart. Nieuwkoop staat bekend om zijn
mooie landschap en plassen. Dat is het goud van deze gemeente. Dat dient behouden en versterkt te
worden. Het biedt ook kansen voor recreatie en toerisme.
Hoewel de heer Buijserd erg gesteld is op historie en erfgoed, mag Nieuwkoop geen museumgemeente
worden. Er moet ruimte zijn voor nieuwe woningen en bedrijvigheid. Dat vraagt om creatieve oplossingen
om dat in deze kwetsbare omgeving te realiseren. Mede vanwege de schaalvergroting vraagt deze
heringedeelde gemeente op termijn om een toekomstig voorzieningenniveau voor dertien kernen. Voor
het behoud van een goede spreiding van vitale basisvoorzieningen zullen op termijn keuzes gemaakt
moeten worden.
Burgemeester Buijserd bedankt de raad voor het in hem gestelde vertrouwen. De hulp van de raad is
onontbeerlijk. De raad en burgemeester zullen even aan elkaar moeten wennen. Als iets niet naar wens
verloopt, dan verzoekt de heer Buijserd om hem daarover aan te spreken. Men moet dit beschouwen als
finetunen om tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen.
Binnen de hem gestelde beleidskaders vraagt de burgemeester de raad en het college van B en W om
ruimte en ondersteuning voor het opstarten van nieuwe initiatieven en het invullen van zijn taak. Dan is de
burgemeester in staat om zijn capaciteiten optimaal in te zetten voor deze gemeente.
Het viel de heer Buijserd op dat niet iedereen in Brabant Nieuwkoop wist te situeren. Dat verbaasde hem.
Het onderstreept de noodzaak om Nieuwkoop nog beter op de kaart te zetten. Met de raad, het college
van B en W, het ambtelijk apparaat en de burgers wil de burgemeester de schouders eronder zetten om
van Nieuwkoop een moderne, vitale, aantrekkelijke, spraakmakende en wijd en zijd bekende Groene
Hartgemeente te maken.
APPLAUS
Burgemeester Buijserd nodigt alle aanwezigen uit voor het nuttigen van een hapje en een drankje en sluit
de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 7 februari 2008, nummer 2008/0003b

E.R. van Holthe
griffier

F. Buijserd
voorzitter
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