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1.
Opening
De Voorzitter opent de vergadering om 21.05h en verwelkomt de aanwezigen.
2. Vaststellen agenda
De heer Janssen vindt het merkwaardig dat eerst de Perspectiefnota is geagendeerd
en pas daarna de jaarnota. Hij meent dat de volgorde andersom moet zijn en vraagt
het Presidium ervoor te zorgen, dat de zaken in de juiste volgorde besproken worden.
De agenda wordt conform vastgesteld.
3. Perspectiefnota 2014-2017 (74/13)
Wethouder Haanstra zegt dat centraal staat de vraag aan de raad om de begroting
op de voorgestelde manier te mogen voorbereiden.
Mevrouw Rosdorff stelt dat de gemeente de broekriem moet aanhalen om de verliezen op de grexen van Nieuw-Rhijngeest en Poelgeest te absorberen. De jaarrekening
2012 laat zien, dat het resultaat negatief wordt beïnvloed door de resultaten van de
grexen en de gemeente niet meer in staat is om alle risico’s op te vangen. Het niet geblokkeerde deel van de algemene reserves is aardig geslonken. Het voorzieningenniveau komt onder spanning te staan. Wel heeft Oegstgeest in de loop van de tijd nog
bestemmingsreserves en voorzieningen opgebouwd die in een tijd dat het minder
krap was op de begroting een goed idee leken. Het is in tijden dat de middelen schaars
worden goed om hier nog eens goed naar te kijken. Worden bij de voorstellen ook
eventuele aanpassingen aan verordeningen (financiële verordening en Nota Reserves
en Voorzieningen etc.) meegenomen? Het risico van een grex wordt minder naarmate
een wijk vordert. Het is daarom dan ook dat dit aspect moet worden meegenomen bij
de eventuele vorming van een risicoreserve grondexploitaties.
De Perspectiefnota besteedt vooral aandacht aan de aspecten aan de uitgavenkant, die
zich vooral richten op het beperken van de onderhoudskosten. LO mist kaders in de
Perspectiefnota om de schuldpositie te verlagen of de verhoging ervan te beperken,
waaronder de inzet van meevallers en de behoedzaamheid en de inzet om zeer terughoudend te zijn met het aangaan van financiële verplichtingen of het op zich nemen
van risico’s via investeringen, leaseovereenkomsten en garanties e.d. Eén van de strategieën om de hoge schuld te verminderen, is het niveau van de investeringen te verlagen tot beneden het niveau van de afschrijvingen. Het beheersbaar maken van de
benodigde inzet van ambtelijke capaciteit lijkt het grootste probleem bij het beperken
van de kosten.
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Het opheffen van adviescommissies is wat kort door de bocht. Er moet aandacht worden besteed aan het beperken van de taken, door uitsluitend op de hoofdpunten van
het beleid te laten adviseren en op specifieke punten waarbij de expertise van een
commissie nuttig is. Er moet ook gekeken worden naar de inperking van de operationele kosten van commissies. Het accepteren van verschillende kwaliteitsniveaus voor
de wijken levert het gevaar op, dat in sommige wijken de kwaliteit niet meer acceptabel is. Er kan ook sprake zijn van kapitaalvernietiging.
Voor het beheer van de openbare taak kan er een grotere taak voor de MareGroep zijn
weggelegd. Veel factoren voor een dergelijke stap zijn al aanwezig, zoals een gebouw,
materialen en een organisatie. Als de gemeenschappelijke regeling kan worden omgevormd tot een Regionaal Beheer Openbare Ruimte, inclusief sociale werkplaats, kan
de bijdrage van de gemeente aan het sociale werkplaatsdeel naar beneden. LO is
warm voorstander van het opnemen van het contractbeheer in Decos. Het verkleint
het risico om met de rug tegen de muur beslissingen te moeten nemen en om extra
kosten op te moeten vangen. Zij ziet dit graag uitgebreid met een onderzoek naar verlegregelingen voor nutsleidingen.
Oegstgeest heeft in toenemende mate last van vliegtuiglawaai. Het stoppen met CROS
lijkt LO geen gewenste zoekrichting. Oegstgeest heeft de zorgplicht om voor vliegtuiglawaai voor de inwoners op te komen in het enige gremium waarin dit nog kan. Het is
geen goed idee om te besparen op de bekendmaking van vergunningen en andere bekendmakingen in de Oegstgeester Courant.
De heer Vogel ziet het belang van een buffer tussen de grex en de rest van de exploitatie. Een alternatief zou zijn om de geblokkeerde reserves te gebruiken. Het activeren
van bovenwijkse investeringen in de grexen is een mogelijkheid. Het afschrijven in de
periode waarin zaken gebruikt worden, is een idee. Dat geldt minder voor riolering;
dat hoort echt bij de wijk en de woningen. Tweemaal voor het riool betalen vermindert de aantrekkelijkheid van een wijk. Binnen Servicepunt71 lijkt Oegstgeest de enige
gemeente te zijn die dit soort maatregelen wil treffen. Bij Servicepunt71 is standaardisering het sleutelwoord; een afwijking van de standaarden levert problemen op. Het
is merkwaardig om af te wijken van de stelsels van buurgemeenten. De informatie
over geldstromen ontbreekt. Hij had graag informatie over de ontwikkeling van de
netto schuld gezien; wellicht komt LO hiervoor in de raad met een voorstel. Hij hoort
graag de argumenten voor en tegen van de andere fracties over de voorgestelde stelselwijziging.
De heer Hessing uit zijn complimenten over de opbouw van de Perspectiefnota. Zijn
fractie is voorstander van iedere maatregel die een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de positie van Oegstgeest en het meer robuust maken van de financiële
positie. De fractie ziet kansen dat dit met de stelselwijziging gerealiseerd kan worden.
Hij laat onderzoek daartoe graag aan het college over. Het college moet rekening
houden met scenario B voor het geval het niet verstandig lijkt om een stelselwijziging
uit te voeren. De afgesproken taakstellingen zijn stuk voor stuk weggeschreven. Het
gemak waarmee rationeel wegbeheer voor de poorten van de hel wordt weggesleept,
is tranentrekkend. De fractie laat zich graag overtuigen dat het niet anders kan, maar
de informatie over deze begrotingspost is daartoe ontoereikend. Hij spoort aan te laten zien wat er jaar in jaar uit aan het rationeel wegbeheer wordt gedaan en waarom
er niet, zoals bij groenbeheer, in kwaliteitsniveaus kan worden gedifferentieerd. Hij
vindt de keuzemogelijkheden om er financieel uit te komen niet evenwichtig. Het zijn
allemaal maatregelen die de burgers raken: vermindering van speeltoestellen, bezui2

nigen op het subsidiebudget, onderwijs aan anderstaligen, schoolbudget, Wmovoorzieningen. Waarom staat er niets over kunstgrasvelden, de sector verkeer, het
veiligheidsbeleid?
Van de 11 verbonden partijen laten er zes een begrotingsoverschrijding zien. Alle 11
voldoen niet aan de Strijk-norm. De fractie nodigt het college uit hiermee iets te doen.
De drie wijkagenten kunnen de taak goed aan; hij stelt voor te bezuinigen op de
GOA’s. Het is geen gelukkige zaak om juist de Groencommissie eruit te halen. Hetzelfde geldt voor de speeltoestellen. Hij oppert grond te verkopen aan de volkstuinverenigingen ipv de huren te verhogen. Onderwijs aan anderstaligen zou door vrijwilligers, bijvoorbeeld studenten Nederlands, kunnen worden gegeven. Wellicht kunnen
ook andere gemeenten betrokken worden bij het onderzoek naar de mogelijkheden
van vastgoedbeheer. Bezuinigingen op de Oegstgeester Courant mogen niet leiden tot
een mindere informatievoorziening aan de burgers.
De heer Janssen herkent twee sporen: hoe te sturen op financiën en wat te doen met
de financiën. Het kijken naar de systematiek van de begroting is als het kijken naar
een bord spaghetti, een bord waarin rentekosten en rentetoerekeningen, projectresultaten en begrotingsaldi door elkaar heen lopen. Het is niet duidelijk wat er gedaan
moet worden om een bepaald resultaat te bereiken. De VVD ondersteunt het college
in de doelstelling om een heldere, stuurbare begroting te krijgen. De buffer, zoals
voorgesteld door het college, is een positief element. Hij vindt het voorgenomen onderzoek zeer gewenst. Als resultaat van het onderzoek ziet hij graag een pro forma balans in de nieuwe situatie, zodat goed inzicht ontstaat in de nieuwe balans en begroting.
Hij sluit zich aan bij PRO vwb plan B om naar het grexresultaat te kijken. In de vastgestelde grex zijn kansen voor € 4,5 miljoen gesignaleerd. Bekeken moet worden of
hiermee het risicoprofiel kan worden verlaagd. Het door het college gewenste doel
staat voor de VVD overeind.
Hij refereert aan een interview van Wethouder Haanstra in de Oegstgeester Courant,
waarin zij zegt dat er geen reden tot zorg is. De VVD onderschrijft dit niet helemaal;
er zijn wel degelijk zorgen over de exploitatie. Het resultaat voor 2013 en 2014 laat nu
een plus zien. De plus is het gevolg van in het verleden getroffen maatregelen, maar
ook het gevolg van het vooruitschuiven van Rijksbezuinigingen en de inzet van de behoedzaamheidreserve. Als hiermee rekening wordt gehouden, is er een onbalans tussen inkomsten en uitgaven. Hij roept het college op tot daadkracht bij de invulling
van de bezuinigingen. Hij vraagt het college voor de behandeling van de Perspectiefnota in de raad te komen met tenminste vijf maatregelen die per direct ingevoerd
kunnen worden en direct effect sorteren.
In de Perspectiefnota wordt en passant € 250.000 voor dit jaar en € 150.000 voor
volgend jaar aangevraagd voor de organisatie. De onderbouwing ervan is mager; zijn
fractie kan er zo niet mee instemmen. Welke resultaten worden ermee beoogd?
De gevraagde doorrekening van de risico’s bij de decentralisatie is niet verstrekt. De
VVD ziet het als een belangrijke opgave voor de gemeente om met een visie te komen
op het sturen van de risico’s die met de decentralisatie samenhangen. Hij heeft nog
weinig richting en beeld bij hoe Oegstgeest met de decentralisaties om zal gaan, hoe
er gestuurd wordt op het mobiliseren van krachten in de samenleving, op het gebruik
van voorzieningen en op het sturen en regisseren van aanbieders.
Hij ondersteunt LO en PrO in hun mening over de adviescommissies. Wat de VVD betreft, gaan alle adviescolleges van de begroting van de raad en komen ze op de begro3

ting van het college. Hij wil de bevoegdheid bij het college laten; het zijn adviesorganen van het college. Er moet over een andere vorm van burgerparticipatie worden nagedacht dan adviesorganen en intermediaire clubs. Het directe kanaal met de burgers
is er immers.
De heer Den Boer complimenteert het college met de kwaliteit van het stuk. Hij
vindt het wel jammer dat het vooral een financieeltechnisch stuk geworden is; de inhoudelijke keuzes komen niet in de nota terug. Er wordt vooral gekeken naar kleine
posten om te bezuinigen. Er moet niet alleen naar de commissie Natuur en Groen gekeken worden, die pas twee jaar geleden is opgericht. Hij hoopt dat de oude situatie
wordt hersteld als deze commissie, met betrokken en deskundige leden, wordt opgeven.
In de maatregelen voor de riolering moet een goede balans gevonden worden. De
mensen die een huis bouwden, moesten immers zelf de aanleg van de riolering naar
hun huis betalen.
Samen met de omgeving moet worden gekeken naar mogelijkheden om het voorzieningenniveau op peil te houden. Om met relatief kleine bezuinigingen te komen,
vindt hij magertjes. Er zijn binnen de samenleving genoeg ideeën om de mogelijkheden te onderzoeken. De sportraad en het onderwijsveld willen meedenken. Hij vraagt
of de begrotingsuitvoering volledig conform de planning verloopt of dat er – anders
dan in de nota genoemd worden - nog aandachtspunten zijn. De taakstellingen worden wel heel gemakkelijk weggeschreven. Hoe kijkt de wethouder hier tegenaan?
De nota biedt niet het perspectief wat het CDA had verwacht te krijgen.
De heer Braun dankt de Wethouder voor het heldere stuk. Het toont aan waartoe financieel wanbeleid kan leiden. Hij prijst de Wethouder voor de voorgestelde keuzes.
Het rioleringsrecht is het afgelopen jaar met 16,5% verhoogd en nu wordt er een truc
uitgehaald om de burger nog een keer te laten betalen voor de riolering. Hij vraagt
hoe het staat met de ontwikkeling van Nieuw-Rhijngeest, deelgebied A, tav de riolering van de universiteit.
Het is niet bekend of de voorgestelde maatregelen tot resultaat zullen leiden. Ook bij
plan B komt de rekening uiteindelijk bij de burger terecht. Dit is niet alleen door de
crisis veroorzaakt; de organisatie van Oegstgeest is verwaarloosd. Hij vindt de harde
woorden van de VVD naar de Wethouder, die er pas vijf maanden zit, opmerkelijk.
Het zijn hardere woorden dan geuit naar de VVD-wethouder die 80 maanden in
Oegstgeest actief is geweest.
Wethouder Haanstra onderschrijft de constatering van een aantal fracties, dat er
bezuinigd moet worden. De bezuinigingen zijn voor een belangrijk deel te wijten aan
Rijksbeleid. De meicirculaire geeft aan dat er voor 2013 ook nog iets op Oegstgeest
afkomt. In de structurele exploitatie zullen bezuinigingen en inkomstenverhogingen
moeten komen. Zij zegt toe een terugvaloptie in het onderzoek mee te nemen. Een
noodzakelijke aanpassing van de verordeningen zal aan de raad worden voorgelegd.
Bij de grexen worden de risico’s in de loop der tijd lager; hiermee wordt rekening gehouden en de risico’s worden aangepast. Toekomstige kansen mogen niet opgenomen
worden. Voor te voorziene tegenvallers moet iets worden gedaan, meevallers mogen
pas ingeboekt worden als ze zijn gerealiseerd. Zij zegt toe voor volgende week een
overzicht over het verloop van de schuldpositie te verstrekken. De € 100 miljoen is
inmiddels tot € 81 miljoen gereduceerd.
Alle adviescommissies worden op de korrel genomen. Er wordt bekeken of het in deze
tijd nog de beste manier is om bewonersparticipatie vorm te geven. De verlegregeling
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komt incidenteel voor in Oegstgeest. Het gaat dan om bestaand gebied wat opnieuw
in ontwikkeling wordt genomen. Er komt hierover een reactie naar de raad. Het opheffen van de blokkade op de reserve kan maar één keer.
Alle inwoners van Oegstgeest betalen op dit moment voor de riolering. De reserves
voor de genomen verliezen worden door alle inwoners van Oegstgeest opgebracht. De
vraag is niet wie wat betaalt, maar hoe het wordt verdeeld. De wenselijkheid is een
politieke afweging. Van de taakstelling van € 3,4 miljoen is € 274.000 niet gerealiseerd. Dat is volgens haar een prestatie. Het niet gerealiseerde deel zit bij publiekszaken en sociale zaken. Het aantal uitkeringen bij sociale zaken wordt groter. Het college vindt deze taakstelling niet realistisch. Op dit moment wordt de hele investeringslijst, waaronder de kunstgrasvelden, onder de loep genomen. De investeringen staan
nog niet in de begroting; er kan dus niet op worden bezuinigd. Het nadeel van bezuinigen op gemeenschappelijke regelingen is, dat het door alle deelnemers moet worden gedaan. Zij wil op een ander moment over de verbonden partijen spreken.
Er is voor zover haar bekend geen beleid voor het hebben van grondposities; dat
speelt een rol bij het mogelijk verkopen van grond aan volkstuinverenigingen. Gezamenlijk vastgoedbeheer met andere gemeenten zal worden uitgezocht.
De financiële positie is niet dramatisch, maar wel kwetsbaar. Het college moet bij de
begroting een meerjarenperspectief neerleggen dat in 2017 op nul sluit. Als de voorgelegde voorstellen het niet halen, zullen er andere voorstellen moeten komen om het
perspectief sluitend te krijgen. Direct in te voeren maatregelen zouden liggen in de
sfeer van een vacaturestop, geen investeringen etc.
De tarieven van het zwembad worden op het afgesproken niveau gebracht. Andere
maatregelen vragen veel voorbereidingen. Zo moeten subsidieverlagingen tijdig worden aangekondigd. Bij de tafeltjesavonden bleek de bereidheid om naar slimme oplossingen te zoeken. Het bestuur moet hen de gelegenheid geven om het te doen op
een behapbare manier. Het geld voor de organisatie is bestemd voor extra capaciteit
om een aantal zaken goed op de rails te zetten die de pijlers voor de organisatie dienen. De frictiebudgetten kunnen alleen toegekend worden na goedkeuring door het
college van een goed onderbouwd voorstel. Binnen Holland Rijnland wordt aan de
3D-operatie gewerkt. Er wordt een risicoberekening gemaakt. Zij is het ermee eens
dat dit bij de begroting nodig is om er bij de reservevorming rekening mee te houden.
Zij meldde eerder dat het inhoudelijke deel van de bestuursrapportage niet de gewenste kwaliteit had. Er wordt gewerkt aan een beter stuk met de stand van zaken en
de ambities voor de komende jaren. Zij stelt voor de vraag over de riolering van de
universiteit in het onderzoek naar de stelselwijziging mee te nemen. Plan B betekent
op een andere manier omgaan met de buffervorming. De stelselwijziging levert per
sado geen geld op, behalve dat een deel via de lastenverzwaring van de rioolheffing
komt.
Wethouder Tönjann stelt dat het differentiëren van het kwaliteitsniveau van de
openbare ruimte een suggestie en geen besluit is. Zij zegt een presentatie toe, waarin
de maatregelen voor het wegbeheer uit de doeken worden gedaan. Onderzoek van
Oranjewoud heeft aangetoond, dat het verlagen van het kwaliteitsniveau tot schade
zal leiden. Oranjewoud heeft gewezen op de veiligheidsrisico’s als er schade aan de
wegen is. Zij zegt toe de bevindingen uit het onderzoek toe te sturen.
Burgemeester Timmers legt uit dat de politie steeds meer taken naar de gemeente
schuift; de drank- en horecawetgeving, parkeercontroles en assistentie bij uithuisplaatsingen zijn hier voorbeelden van. Hierdoor is er behoefte aan GOA’s. Als bezui5

niging stelt zij voor om het aantal plannen te beperken tot de vierjaarlijkse veiligheidsplannen en geen jaarlijkse veiligheidsplannen meer te vervaardigen. Zij adviseert niet op GOA’s te bezuinigen.
Wethouder Roeffen is bereid om extra inzet van de MareGroep na te gaan. Hij wijst
erop dat extra inzet geld kost.
Het onderzoek naar de openbare ruimte beperkt zich niet tot het groen, maar ook
naar mogelijke samenwerking bij het beheer van de openbare ruimte. Het onderwijs
aan anderstaligen kan voortgezet worden, terwijl er toch structureel € 8.000 wordt
bezuinigd door het niet invullen van een binnenkort te ontstane vacature. De Sportfondsen komen deze maand met een voorstel voor de tarieven; het is de bedoeling de
nieuwe tarieven direct na de vakantie in te laten gaan. De tariefsverhoging komt dan
op een wat natuurlijker moment, voor de start van het nieuwe schooljaar. Bij de tariefsverhoging wordt rekening gehouden met de tarieven die in de omgeving geheven
worden.
Burgemeester Timmers zegt dat nagegaan wordt hoe de ruimte in de Oegstgeester
Courant kan worden beperkt, bijv. door naar de website te verwijzen. Zij vindt het
onwenselijk om volledig met de berichtgeving in de krant te stoppen.
Wethouder Roeffen legt uit dat er veel gemeenten in CROS vertegenwoordigd zijn.
De getrapte besluitvorming binnen CROS maakt, dat de standpunten van Oegstgeest
niet of nauwelijks gehoord worden.
Wethouder Haanstra zegt snel een overzicht van het verloop van de vaste schuld tav
de grexen te kunnen leveren. De uniformiteit heeft niet zoveel invloed op de grexen,
want die worden in eigen huis geactualiseerd en niet via Servicepunt71. Er zijn voorbeelden van gemeenten die de stelselwijziging recent hebben doorgevoerd. Bij een
evt. toekomstige samenwerking met of samengaan van gemeenten zal alles op de
schop moeten.
Tweede termijn
De heer Den Boer zoekt niet alleen het financiële perspectief zoals dat – te beperkt –
in het stuk is gegeven. Als een bezuiniging de slagkracht van de organisatie vergroot,
moet die serieus overwogen worden. Het gaat om het perspectief daarna.
De heer Janssen stelt dat door aan de slag te gaan met de kansen die er liggen een
resultaatverbetering kan worden bereikt. Daar zou hij graag het politieke debat over
voeren. Hij vindt het geen ramp dat de taakstellingen voor publiekszaken en sociale
zaken niet gerealiseerd zijn. Het geld was nodig voor het wachtgeld voor vertrekkende
wethouders. Hij noemt de prijs die de gemeente Deurne heeft gewonnen door het
geld voor muziek binnen een jaar van € 400.000 naar € 40.000 te reduceren, terwijl
de muzieklessen en voorzieningen geheel in stand zijn gebleven. Dit is bereikt door de
harmonieën, fanfares en drumbands van de gemeente een deel van de voorzieningen
te laten overnemen. Naar dit soort besparingen is de VVD op zoek.
De heer Den Boer vult aan dat de gemeente Voorschoten met een soortgelijk initiatief mooie resultaten heeft bereikt.
De heer Janssen vervolgt dat in Binnenlands Bestuur vermeld is, dat de druk op het
proces houden één van de succesfactoren bij bezuinigingen binnen gemeenten is. Dat
heeft geleid tot zijn vraag naar vijf concrete punten waar direct mee aan de slag kan
worden gegaan. Het is een signaal naar de organisatie en naar de inwoners om te laten zien, dat er serieus aan gewerkt wordt. Hij weerspreekt de opmerking van de heer
Braun, dat de VVD extra kritisch zou zijn omdat er een PrO-wethouder op financiën
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zit; niets is minder waar. De VVD had immers een zeer kritisch amendement voor de
vorige wethouder van financiën ingediend. De VVD is kritisch, maar houdt graag de
druk erop.
De heer Hessing is het eens met die laatste opmerking van de heer Janssen. Hij stelt
dat sommige moties niet worden uitgevoerd, maar amendementen moeten zonder
meer worden uitgevoerd. Als het college iets wil terugdraaien dan kan dat, maar er
moet een zorgvuldige onderbouwing zijn. Die onderbouwing mist de heer Hessing. Bij
rationeel wegbeheer is er geen poging om op een ander vlak te differentiëren tegenover gezet. Het is echter volledig weggeschreven. Bij de GOA’s moet overwogen worden of het er wellicht één minder kan worden. Het is jammer als dat soort kosten op
voorhand buiten beschouwing zouden worden gelaten. Veiligheid is belangrijk, maar
is het belangrijker dan de sociale zorg? Hij roept op nu geen opties voor bezuinigingen uit te sluiten. Investeringen luisteren nauw; het is ongewenst volgend jaar 50%
op de subsidies te bezuinigen en wel een kunstgrasveld aan te leggen. Het totaal aan
activiteiten moet tegen het licht gehouden worden.
De heer Vogel complimenteert het hele college met het proces. Hij is het ermee eens
dat er kritisch naar de adviescommissies wordt gekeken. Behalve naar al dan niet
handhaven, kan er ook naar een andere taakstelling gekeken worden.
Het onderzoek naar de stelselwijziging is een goede zaak. Het is duidelijk dat de argumenten van de buurgemeenten hierbij een rol spelen. De fractie zal hier positief
over adviseren. Hij heeft er begrip voor om geen onderzoek naar de riolering te starten. Hij wijst erop dat de keuze voor een stelselwijziging inhoudt dat er € 7 miljoen
aan lasten naar de toekomst wordt verschoven. Met het RIF erbij is het zelfs € 8 miljoen. Ook zou slechts een deel van de reserve kunnen worden gebruikt. Wat betreft de
verbonden partijen noemt hij de belastingsamenwerking. Bij de bezwaarschriften tegen de WOZ wordt veel geld verspild; betere procedures moeten leiden tot minder bezwaarschriften.
De heer Braun zegt dat Oegstgeest zich voor het wegbeheer beter op aanbestedingen
kan oriënteren. Door goed aanbesteden kan er met minder geld meer worden gedaan.
Bij afschrijvingen moet er niet alleen naar de economische afschrijving worden gekeken, maar ook naar de technische afschrijving. Afschrijven hoeft geen vervanging te
betekenen. Via erfpacht kunnen de grondposities bij de volkstuinen behouden blijven.
Hij oppert het erfpachtrecht van Oud-Poelgeest te verkopen.
Wethouder Haanstra verzoekt de raad om de opdracht naar het college helder te
formuleren. Voor het college zijn alle onderzoekrichtingen bespreekbaar.
4. Sluiting
De Voorzitter sluit de vergadering om 23.45h.
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