Notulen van de informatieve raadsvergadering, gehouden op donderdag
11 maart 2010 in het gemeentehuis van Noord-Beveland

Aanvang: 20.15 uur
Aanwezig: Mevr. E.S. Breure-den Oudsten (VVD), mevr. D. Fresco-Markman (NBB),
mevr. E. van der Klooster-Dobbelaar (PvdA), mevr. A.P.L.M. Slenter-Jamar
(CDA) en de heren D.P. Hage (VVD), A.G. van der Maas (SGP), R.J.F. Meuldijk
(PvdA), J.M. de Nooijer (CDA), A.C.G. Oudshoorn (NBB), P.L. de Putter (VVD),
W.H.J.M. Schenkelaars (NBB), C.M. van der Weele (CDA) en
C. van de Woestijne (SGP)
Voorzitter: De heer H. van Kooten
Griffier:
De heer C.H. Poortvliet

1. Opening.
De voorzitter opent de informatieve raadsvergadering en merkt op dat het hem verrast dat
het publiek in zo groten getale nog aanwezig is.
2. Spreekrecht burgers.
De voorzitter merkt op dat niemand zich heeft gemeld om van het spreekrecht gebruik te
maken.
3. Vaststelling agenda.
De voorzitter constateert dat een ieder zich kan vinden in de agenda zoals deze voorligt.

4. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de informatieve raadsvergadering van
11 februari 2010.
De voorzitter meldt dat er tekstueel geen wijzigingen zijn binnengekomen bij de griffier.
De heer Oudshoorn merkt op naar aanleiding van pagina zes, het kustlaboratorium, dat de
voorzitter navraag zou doen voor het houden van een presentatie. Hij vraagt of dit wat heeft
opgeleverd en wanneer de raad deze presentatie kan verwachten. De voorzitter antwoordt
dat dit zeker nog de aandacht heeft. Hij spreekt de heer Hemminga aanstaande maandag en
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hij zal dit verzoek bij hem neerleggen. Via de griffier zal de presentatie worden ingepland. Als
het kan in de openbaarheid, tenzij er vertrouwelijke stukken zijn dan moet het anders
georganiseerd worden. Zodra dit bekend is, zal hij dat aan de raad doen toekomen.
De notulen worden conform vastgesteld.

5. Behandeling voorstel tot vaststelling van de verordening naamgeving en
nummering (adressen) 2010.
De voorzitter constateert dat het voorstel als hamerstuk in de besluitvormende raad van eind
maart behandeld zal worden. Er is geen behoefte aan een stemverklaring.

6. Behandeling voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Bungalowparken
Kamperland.
De heer Meuldijk merkt op dat hij gelezen heeft dat er 22 bezwaarschriften zijn
binnengekomen tegen het bestemmingsplan, waarvan negen richting zorgresidence. Hij
vraagt of dit naar tevredenheid is opgelost, want er was behoorlijk wat bezwaar, zelfs iemand
met drie A-viertjes. Zijn tweede vraag is wat er gedaan wordt ingeval van een faillissement.
Hij verwijst naar het hotel dat failliet is gegaan en is overgenomen door iemand anders. Aan
de residence hangt nadrukkelijk een zorglabel. Als vlak voor oplevering de boel failliet gaat,
wordt er dan gezocht naar een nieuwe zorgfunctie of wordt het in de verkoop gezet richting
particulieren.
De heer Oudshoorn zegt dat de fractie in eerste instantie al tegen de zorgresidence was en
dat standpunt is niet gewijzigd. Wel is de onduidelijkheid niet weggenomen naar aanleiding
van de ingediende bezwaren. De fractie zit ook met het punt controle en handhaving en wat
gebeurt er bij vererving. Er is een verordening tweede woningen. De fractie constateert dat
er nog steeds tweede woningen zijn. Bovendien vindt de fractie dat de eigen
centrumvoorzieningen hiermee beconcurreerd worden. Hij noemt Amaliahof, dat loopt niet
zoals was gepland, zeker niet als er gekeken wordt naar de verkoop van de appartementen.
In Kamperland komt ook een groot complex waarover de fractie enigszins zorg heeft en
waarvoor de gemeente zelfs voor vijf miljoen garant staat. Als de plannen doorgaan dan
komt er misschien ook zoiets in Kortgene. Het argument is, en dat heeft hij ook gezien bij de
beantwoording van de bezwaarschriften, dat de Wmo zegt dat iedereen moet kunnen blijven
leven in de eigen woonomgeving. De mensen hebben er zeer bewust voor gekozen om daar
te wonen, in feite een vakantiepark dat later overgegaan is naar vaste bewoning. Hij vraagt
zich af wat er dan bijvoorbeeld tegen de bewoners van Kats en Geersdijk gezegd moet
worden, wordt er daar misschien ook een zorgcentrum gebouwd. Hij mag hopen van niet,
want dat zal nooit rendabel zijn. De fractie kan zich goed vinden in de argumenten die bij
punt drie staan beschreven. Nogmaals, de fractie vindt dat de eigen Noord-Bevelandse
centrumvoorzieningen hiermee beconcurreerd worden en het punt wat wordt er gedaan bij
vererving, hier is absoluut geen controle op. Dat blijkt ook uit het feit dat het
tweedewoningenbeleid in de kernen niet gehandhaafd kan worden en dat is ook een
verervingskwestie. De fractie vreest dat in de toekomst, als dit doorgaat, er een prachtig
mooi appartementencomplex staat en dat gaat ten koste van de eigen voorzieningen.

Raadsvergadering 11 maart 2010/Pagina 2

De heer De Nooijer merkt op dat er vele zienswijzen zijn ingebracht en deze zijn uitvoerig
beantwoord. De wethouder heeft gesprekken gevoerd met de omwonenden, misschien niet
tot ieders tevredenheid maar dat is altijd met dergelijke plannen. Er is veel aandacht aan
besteed en het CDA kan instemmen met de vaststelling van het bestemmingsplan.
De heer Hage merkt op dat de fractie al in eerste instantie heeft aangegeven hier achter te
staan. De wethouder heeft hier heel veel werk aan besteed en heeft met omwonenden
gepraat, tot driemaal toe is het gebouw veranderd. Hij denkt dat er ook een gedegen
marktonderzoek aan ten grondslag ligt. Het gaat natuurlijk niet over drie stuivers en er is,
denkt hij, wel gekeken naar datgene wat de heer Oudshoorn inbrengt en dat zit ook in een
ander segment. Alle lof voor de wethouder dat hij dit zo voor elkaar gekregen heeft. De
fractie kan hiermee leven.
De heer Van de Woestijne zegt dat de fractie in het verleden al heeft ingestemd met de
planologische procedure voor dit object. Er zijn zienswijzen ingediend en vervolgens is de
gemeente in goed overleg met die mensen getreden. Er zijn veel zaken aangepast, zoals de
bouwhoogte, de situering en de privacy is verbeterd. Het is een compliment voor de
gemeente dat er geluisterd is naar de mensen die de zienswijzen hebben ingediend.
De heer Van der Maas reageert dat er twee jaar geleden besloten is om deze weg in te gaan
met uitzondering van het NBB en de PvdA, hun standpunt was duidelijk en is duidelijk.
De meerderheid heeft toen aangegeven dat er geprobeerd moet worden om tot een deal te
komen. Er is drie keer veranderd van ontwerp om de omwonenden tegemoet te komen. Hij
weet niet of er tevredenheid is, maar hij durft wel te stellen dat de omwonenden van mening
zijn dat er alles geprobeerd is om hen zoveel mogelijk tegemoet te komen. Ze zouden het
liefst zien dat er helemaal niet gebouwd gaat worden, maar dat is voor geen enkele partij een
optie. Hij vindt dat de gemeente er alles aan gedaan heeft om de bezwaren van tafel te halen
door drie keer terug te gaan met een ontwerp. In geval van een faillissement komt, zoals
staat in de overeenkomst, de grond terug naar de gemeente. Er wordt dan gerapporteerd
aan de raad en gevraagd zal dan worden hoe hiermee om te gaan. Wat betreft het standpunt
van het NBB merkt hij op dat het hem op dit moment te ver gaat om die principiële discussie
opnieuw te voeren. Hij kent het standpunt van de heer Oudshoorn en dat wordt dan een
welles-nietes-verhaal. De vorige keer is hier uitvoerig over gesproken en hij heeft nog
gekeken naar de notulen van 2008. Nogmaals, de meerderheid heeft het college deze
opdracht gegeven en hij heeft geprobeerd om dit naar behoren uit te voeren en dat was de
inzet. Wat betreft de vererving merkt hij op dat het pand permanent bewoond mag worden en
hij ziet daarvan niet het probleem. Als de heer Oudshoorn een principiële discussie wil dan
vindt hij dat prima, hierover bestaat geen misverstand, maar het college heeft de opdracht
van de raad gekregen en dit is het resultaat.
Tweede termijn.
De heer Meuldijk zegt dat het belangrijk is dat bij faillissement, vererving of verkoop het
zorglabel eraan blijft hangen. Mensen met veel geld wonen op een prachtige locatie aan het
Veerse Meer, terwijl de zorgresidence de opzet was. Hij vraagt welk bedrag met de
planschade gemoeid is en wie daarvoor gaat opdraaien.
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De heer Oudshoorn merkt op dat hij ook wel weet dat de fractie ‘verloren’ heeft in de
discussie betreffende deze zaak. Dat wil niet zeggen dat de fractie niet tegen de wethouder
zegt dat deze inderdaad zijn best heeft gedaan en veel heeft kunnen bereiken ten aanzien
van het eerste punt. Waar absoluut geen garantie op is, dat is inderdaad de vererving. Er
wordt gesproken over een woon-zorgcomplex en het krijgt ook die stempel. De eigen
voorzieningen worden beconcurreerd en hij verwijst naar Amaliahof waar nog steeds panden
leeg staan. De verkoop daarvan loopt niet volgens de planning, zoals deze is ingeschat.
Alles is op alles gezet om de boel te redden en ook in Kamperland komt een groot complex.
De gemeente kan niet handhavend optreden als er gesproken wordt over de tweede
woningen in de kernen. Nogmaals, de wethouder heeft het uitstekend gedaan. Vanuit een
grote groep is gevraagd om omzetting van de recreatieve parken naar vaste bewoning. Hij
hoopt dat dit beleid lang volgehouden kan worden, want de fractie heeft er steeds voor
gewaarschuwd dat er straks geen zes kernen zijn, maar acht, negen of tien kernen. Vanuit
de parken wordt dan ook gevraagd om voorzieningen. De oudere parken kunnen als het om
de verhuurkwaliteit gaat niet meer op de markt. Het gaat dan straks om 170 à 180 zeer
goedkope woningen en die doen dan weer af aan de kernen. De fractie is het niet eens met
het voorstel, maar de wethouder heeft zijn best gedaan en de fractie is uitermate tevreden
dat de vraag vanuit de parken van omzetting van recreatie naar vaste bewoning raadsbreed
met ‘nee’ wordt beantwoord.
De heer Van der Maas merkt op dat wat de planschade betreft er een duidelijke deal is
gemaakt met de initiatiefnemer. De planschadekosten worden gedragen door de
ontwikkelaar. Wat betreft een faillissement zegt hij dat de appartementen verkocht worden
en op het moment dat ze verkocht zijn dan is de bemoeienis van de gemeente weg. Op het
moment dat de ontwikkelaar failliet zou gaan dan is de overeenkomst ontbonden en moet
men opnieuw rond de tafel. Hij ziet niet in wat het risico van faillissement tijdens de bouw zou
kunnen zijn, want dan wordt de overeenkomst ontbonden. Als het gebouw er staat dan is het
tussen de ontwikkelaar en de kopers. Hij ziet het probleem van het faillissement niet anders
dan bij andere parken en ontwikkelingen die de gemeente helpt bevorderen. Het is natuurlijk
anders dan bij het hotel.
De heer Meuldijk reageert dat de fractie min of meer wil uitsluiten dat het een soort formule
wordt voor mensen die op een mooie plek willen wonen en dat in eerste instantie doen onder
de noemer zorg en binnen een jaar zonder die zorg.
De heer Van der Maas merkt op dat als er een faillissement plaatsvindt alsnog de
overeenkomst overeind blijft staan dat alleen een zorggeïndiceerde of 60-plusser hiervoor in
aanmerking komt.
De voorzitter constateert dat het goed is dat dit punt nog terugkomt in de besluitvormende
raad en in de stukken op te nemen ‘met behoud van zorg’. Het voorstel wordt als
bespreekpunt doorgeleid naar de besluitvormende raad.
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7. Behandeling voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Ringweg 26 te
Colijnsplaat.
De heer Schenkelaars merkt op dat er straks een mooi complex verschijnt, alle lof aan de
ondernemers en de voorbereidende werkzaamheden. Hij vraagt om toch te kijken naar de
situatie van de Coöperatieve Sproeivereniging. De entree is niet helemaal mooi, bovendien
is er al jaren de discussie of de sproeivereniging nog wel in de kern moet zitten. Wellicht is
het mogelijk om in overleg met de vereniging na te gaan of er een andere locatie is of dat de
locatie aangepast kan worden.
Mevrouw Van der Klooster geeft aan dat de PvdA het een goed voorstel vindt. Het is prettig
om te lezen dat er overleg is geweest met de heer Kallewaard en de omwonenden en dat
deze samen tot een ontwerpbestemmingsplan gekomen zijn waarmee iedereen tevreden is.
De punten van de heer Schenkelaars spelen op dit moment nog niet zo, omdat men door de
overeenkomsten naar tevredenheid uit elkaar is gegaan. De fractie kan leven met het
voorstel.
De heer De Nooijer zegt dat Ringweg 26 een goed plan is. Hij denkt dat iedereen de situatie
daar wel kent en hij verwijst ook naar de foto’s op de onderliggende stukken. De omgeving
zal er door opknappen, dus wat het CDA betreft kan het bestemmingsplan worden
vastgesteld. De fractie wenst de ondernemer veel succes.
De heer Hage merkt op, mede gezien het plan rondom de garage van Van Gilst, dat het nu
eindelijk de goede kant opgaat in Colijnsplaat. De fractie is blij dat het van de grond komt en
dat het eigenlijk best snel gaat. Het overleg met omwonenden is, zoals ook de PvdA heeft
aangegeven, goed gelukt en het is goed voor de kern. De fractie kan het voorstel van harte
ondersteunen.
De heer Van der Maas bedankt voor de positieve opmerkingen. Hij zal samen met enkele
bestuursleden kijken naar de sproeivereniging. De eerlijkheid gebiedt wel dat men volop
bezig is met de ingang van Colijnsplaat en dat gaat de gemeente fors geld kosten. Verder is
de gemeente bezig met de Voorstraat en de Oostvoorstraat in Wissenkerke en ook dat gaat
de gemeente fors geld kosten en er komen bezuinigingen aan. Hij wil kijken en rapporteren,
maar niet verder dan dat. Hij gaat in overleg en het wordt teruggekoppeld maar nogmaals
qua financiën en personele inzet denkt hij dat men zich eerst moet richten op Wissenkerke,
de Voorstraat en de Oostvoorstraat, en de Havelaarstraat in Colijnsplaat. Als er dan nog geld
over is en energie dan wordt er samen met de sproeivereniging om de tafel gezeten om te
kijken of er samen uit te komen is.
Tweede termijn.
De heer Schenkelaars merkt op dat er altijd in eerste instantie rond de tafel kan worden
gezeten en later kijken of het toch haalbaar is. De fractie onderkent de problematiek
Het is natuurlijk niet de bedoeling om de sproeivereniging uit te kopen, maar wel om in
overleg te treden met de mensen. Als dat kan worden toegezegd, dan kan hij daarmee
leven.
De heer Van der Maas reageert dat zijn eerste toezegging was om in overleg te treden en
dat zal worden teruggekoppeld en er zal dan gekeken worden naar de vervolgstappen.
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De voorzitter constateert dat het voorstel als hamerstuk in de besluitvormende vergadering
zal worden behandeld. Er is geen behoefte aan een stemverklaring.

8. Behandeling voorstel tot het onderschijven van richtlijnen (de zogenaamde
Vereniging van Zeeuwse Gemeenten richtlijn) voor het opstellen van de begrotingen
2011 van de gemeenschappelijke regelingen.
Mevrouw Van der Klooster merkt op dat op de één na laatste bladzijde staat dat indien en
voor zover de getroffen maatregelen niet toereikend zijn om de begroting sluitend te maken
de gemeenschappelijke regeling een verzoek kan indienen voor een extra verhoging van de
gemeentelijke bijdragen, eenmalig of structureel. Als men dat zo leest, dan weet men nooit
waar men aan toe is en kan er altijd geld bij. De gemeenten moeten goed kijken welke
maatregelen er getroffen zijn voordat er naar een verhoging gegaan wordt. Het is natuurlijk
makkelijk om te zeggen dat het niet rond komt en dat er geld bij moet. Dit moet goed in de
gaten worden gehouden.
De heer Oudshoorn merkt op dat duidelijkheid naar de gemeenschappelijke regelingen
eerlijk is. Er komen geweldige financiële problemen op de gemeente af en dat is niet te
ontkennen. Hij denkt dat diezelfde gemeenschappelijke regelingen het principe moeten
handhaven van ‘gelijk trap op gelijk trap af’. Dat vindt men absoluut niet in dit stuk, er staat
dat de begroting van een regeling zodanig moet worden vastgesteld dat het bedrag niet
hoger moet zijn dan het gezamenlijk gemeentelijke aandeel 2010 verhoogd met een
berekend gewogen indexpercentage, inclusief salariskosten. De fractie zegt korting is korting
en daarin hoort ook het gewogen aandeel en de looncomponent want anders komt er van die
totale korting helemaal niets. Als de lonen uitkomen op drie en het gewogen percentage op
twee dan is dat een verhoging van vijf procent. Er moet bezuinigd worden en dat geldt ook
voor de gemeenschappelijke regelingen en dat zal pijn doen. Wat de fractie betreft zijn deze
richtlijnen volstrekt onvoldoende.
De heer De Putter zegt dat mevrouw Van der Klooster terecht heeft opgemerkt dat wanneer
de begroting niet sluitend gemaakt kan worden de gemeenschappelijke regeling een
gemotiveerd verzoek kan doen aan de deelnemende gemeenten om bij te dragen. Hij merkt
op dat er vooraf al een toetsing plaatsvindt. Er wordt heel kritisch gekeken naar de begroting
Op het moment dat de afspraken nagekomen worden en desondanks de begroting niet
sluitend gemaakt kan worden, kan er nog een aanvullend verzoek gedaan worden aan alle
deelnemers. Het is niet aan de gemeenschappelijke regeling maar aan de
gemeenschappelijke deelnemers om daar wel of niet mee in te stemmen. Verder merkt hij op
dat de heer Oudshoorn terecht heeft gezegd: korting is korting. Er is een structurele
bezuiniging van twee procent opgelegd, daarnaast is de verwachting gezien de
loonontwikkeling en de indexatie op de loonkosten dat er een structurele bezuiniging van één
procent optreedt. Op het moment dat de indexcijfers van zowel de loonkosten als van de
netto materiële consumptie-index duidelijk zijn dan wordt daar naar verrekend. Naar alle
waarschijnlijkheid is dat ook zo, maar die cijfers zijn nog niet bekend. Het mag duidelijk zijn
dat hij het door de heer Oudshoorn genoemde principe ook huldigt. Op het moment dat er
moet worden bezuinigd dan moeten alle gemeenschappelijke regelingen ook mee
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bezuinigen. Vooralsnog is dit het voorstel en op het moment dat er aanvullende maatregelen
nodig zijn, dan moeten in de komende begrotingen die maatregelen doorgevoerd worden.
Voor de begrotingen in 2011 is dit de eerste aanzet. Het principe is dat men samen de trap
afgaat en dan gaat men ook samen de trap op. Als er meer informatie is dan wordt het
kortingscijfer ook doorberekend aan de gemeenschappelijke regelingen. Een veiligheidsregio
zal anders behandeld moeten worden dan een muziekschool, maar dat is dan aan de
deelnemende gemeenten. Als er echt buitengewone omstandigheden zijn waardoor een
begroting niet sluitend te maken is dan is er een formele mogelijkheid om terug te gaan naar
alle deelnemers en die kunnen dan bijpassen, maar dat is aan hen of dat ook gebeurt.
Tweede termijn.
De heer Oudshoorn reageert dat hij niet twijfelt aan de intentie zoals die door de wethouder
is verwoord. De fractie wil toch naar een ieder toe zeer duidelijk zijn, want hij hoort: ‘de
verwachting is’, ‘naar alle waarschijnlijkheid’ en ‘het principe is’. De fractie zegt bezuinigen
en klaar.
De heer De Putter merkt op dat er een structurele bezuiniging voorligt van twee procent.
Daarnaast en dat kan nog niet worden ingeschat omdat de indexcijfers er nog niet zijn, is de
verwachting alleszins gerechtvaardigd dat daar op uitgekomen wordt. Die zekerheid kan hij
echter pas geven als hij de indexcijfers en de definitieve loonontwikkeling heeft.
Hij is van mening als ook voor de gemeente duidelijk is wat er bezuinigd moet worden de
doorvertaling plaats moet vinden naar alle gemeenschappelijke regelingen.
De heer Oudshoorn reageert dat er geen verschil van mening is, de intentie is hetzelfde
maar de fractie wil hierop terugkomen in de besluitvormende raad.
De voorzitter constateert dat het voorstel doorgaat als bespreekstuk naar de
besluitvormende vergadering van eind maart.

9. Rondvraag.
De heer Oudshoorn merkt op dat de cliënten van de sociale dienst een bericht hebben
ontvangen dat het geld op 4 maart zou worden uitbetaald. Na heel veel klachten, gemopper
en opmerkingen is de uitbetaling met spoed de negende verricht door de gemeente. Hij wil
weten of dat waar is, hoe kan zoiets gebeuren en wie is daar verantwoordelijk voor, zodat dit
in de toekomst voorkomen kan worden. Mensen die op het minimum zitten kunnen niet pas
na een kleine week over hun geld beschikken. Hij wil hier graag de volgende vergadering
antwoord op krijgen. De voorzitter merkt op dat dit tussentijds ook via de mail kan, zodat de
raadsleden dit gelijktijdig hebben.
De heer Oudshoorn zegt dat de gemeente in het nieuws is gekomen. Hij verwijst naar het
artikel in Binnenlands Bestuur ‘raadslid Noord-Beveland woest op nieuw college’. Hij citeert:
“Samen met de PvdA uitte Oudshoorn zijn ongenoegen in een persverklaring en zelf schreef
hij zijn ontslagbrief. Staatsrechtelijk kan dat niet eens, maar goed hij wil nu zakelijke
oppositie gaan voeren. Er was in Noord-Beveland altijd raadsbrede overeenstemming en
geen idee hoe dat nu gaat uitwerken, het vertrouwen is er niet meer. Het is maar goed dat
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informateur De Putter hem belde. ‘Als hij voor me had gestaan dan had ik hem lens
geslagen’.”
Hij merkt op dat hij ook een mens is met soms grote driften en in zo’n gesprek met een
verslaggever is hij wel eens iets te rap van tong en dat is dus absoluut niet de bedoeling. In
die zin moet deze formulering gezien worden want dat werkt niet zo.
De voorzitter bedankt de heer Oudshoorn voor de uiteenzetting. Hij vindt het terecht dat de
heer Oudshoorn hier even op terugkomt.
De heer Meuldijk merkt op dat raadsleden die fulltime werken niet alle festiviteiten,
openingen en presentaties bij kunnen wonen. Hij zou graag presentaties bijwonen die
betrekking hebben op stukken die in de raad zijn gepasseerd. Hij verwijst naar een
uitnodiging betreffende het Centrum voor Jeugd en Gezin op een donderdagmiddag om
15.00 uur. De kinderen zitten op school en de ouders staan waarschijnlijk rond die tijd te
wachten totdat de kinderen uit school komen. Als men een doelgroep wil bereiken dan denkt
hij dat de tijden niet juist gekozen worden.
De voorzitter reageert dat de heer Meuldijk gelijk heeft, als raadslid is dat niet te combineren.
Met de planning moet er terdege rekening mee gehouden worden dat de raadsleden in de
gelegenheid zijn om er te kunnen zijn. Het is een terechte opmerking en hierop moet men
alert zijn.
Mevrouw Van der Klooster zegt dat eind vorig jaar, begin dit jaar er over gesproken is in
verband met de verkiezingen dat het wenselijk zou zijn om de jeugd die voor de eerste keer
kan stemmen een brief te sturen. Zij vraagt of dat gebeurd is, want daarover heeft zij haar
twijfels. Verder verwijst zij naar de Peelander die samengegaan is met het Wmo-magazine.
Op bladzijde drie gaat het over het rondkomen met een minimuminkomen. Er wordt steeds
vermeld: minimuminkomen. Zij vraagt om die 116 of 120 procent te vermelden, dat is dan
ook duidelijker.
De voorzitter reageert dat hij zal nagaan of de brief aan de jeugd is verstuurd.
De heer Van der Weele merkt op dat bij de regelingen het percentage wel benoemd wordt. In
het vervolg zullen de percentages vermeld worden wanneer mensen in aanmerking komen
voor een tegemoetkoming. De voorzitter geeft aan dat de opmerking van mevrouw Van der
Klooster terecht zal worden meegenomen.
De heer De Putter merkt op dat het hem deugd doet dat de heer Oudshoorn deze woorden
sprak. De meesten hier aan tafel kennen elkaar al lang en het heeft hem onaangenaam
verrast en hij was niet blij hiermee. Het doet hem deugd dat het zo afgesloten wordt en wat
hem betreft is het dat dan ook.

10. Sluiting.
De voorzitter bedankt voor de aanwezigheid en de constructieve inbreng. Een woord van
dank aan de heer Oudshoorn voor de eerlijkheid en oprechtheid en zand erover. Hij sluit de
informatieve vergadering om 20.55 uur.
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Wissenkerke, 11 maart 2010

de griffier,

de voorzitter,
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