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Gera Gerritsen

Van: Hermine van den Berg-van Zijl

Verzonden: woensdag 17 september 2014 18:01

Aan: Marjon Opgenoort-Peeters; Karin Klooswijk; Manon Bieleman; Erna van de Peppel; 

Ben Lampe

CC: Peter Spitteler; Jeroen Steverink; Wendy Ruwhof; Jasper Verstand; Erik Heinrich; 

Jean Paul Gebben

Onderwerp: Fwd: bericht van het ministerie van VWS

Bijlagen: bijlage mail stas HHT wethouders.docx

Ik lees dit als de kans om een globale schets te maken en een doorkijk in de richting van de service bv. Eventueel in 

een construct met Permar.  

 

Groeten, Hermine 

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: Staatssecretaris <staatssecretaris@minvws.nl> 

Datum: 17 september 2014 17:21:14 CEST 

Aan: 'hdijkstra@aaenhunze.nl' <hdijkstra@aaenhunze.nl>,  'd.prosman@aalburg.nl' 

<d.prosman@aalburg.nl>,  'secretariaat.college@aalsmeer.nl' 

<secretariaat.college@aalsmeer.nl>,  'a.rots@aalten.nl' <a.rots@aalten.nl>,  'h.rijks@aalten.nl' 

<h.rijks@aalten.nl>,  'g.postma@achtkarspelen.nl' 

<g.postma@achtkarspelen.nl>,  'wethouders@achtkarspelen.nl' 

<wethouders@achtkarspelen.nl>,  'bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl' 

<bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl>,  'ad.zandvliet@alblasserdam.nl' 

<ad.zandvliet@alblasserdam.nl>,  'j.v.wolfswinkel@albrandswaard.nl' 

<j.v.wolfswinkel@albrandswaard.nl>,  'info@albrandswaard.nl' 

<info@albrandswaard.nl>,  'aven@alkmaar.nl' <aven@alkmaar.nl>,  'wjanmaat@alkmaar.nl' 

<wjanmaat@alkmaar.nl>,  'ebruin@alkmaar.nl' <ebruin@alkmaar.nl>,  'pbaat@alkmaar.nl' 

<pbaat@alkmaar.nl>,  'wjanmaat@alkmaar.nl' <wjanmaat@alkmaar.nl>,  'ebruin@alkmaar.nl' 

<ebruin@alkmaar.nl>,  'a.timmer@almelo.nl' <a.timmer@almelo.nl>,  'i.tenseldam@almelo.nl' 

<i.tenseldam@almelo.nl>,  'rhmpeeters@almere.nl' 

<rhmpeeters@almere.nl>,  'gemeente@alphenaandenrijn.nl' 

<gemeente@alphenaandenrijn.nl>,  'mduchatinier@aadr.nl' 

<mduchatinier@aadr.nl>,  'c.janssen@alphen-chaam.nl' <c.janssen@alphen-

chaam.nl>,  'a.vandeheijning@alphen-chaam.nl' <a.vandeheijning@alphen-

chaam.nl>,  'noud@ameland.nl' <noud@ameland.nl>,  'wethouderimming@amersfoort.nl' 

<wethouderimming@amersfoort.nl>,  'p.bot@amstelveen.nl' 

<p.bot@amstelveen.nl>,  'j.brandes@amstelveen.nl' 

<j.brandes@amstelveen.nl>,  'livens@raad.amsterdam.nl' 

<livens@raad.amsterdam.nl>,  'eburg@raad.amsterdam.nl' 

<eburg@raad.amsterdam.nl>,  'u.kock@amsterdam.nl' 

<u.kock@amsterdam.nl>,  'p.blokhuis@apeldoorn.nl' 

<p.blokhuis@apeldoorn.nl>,  'a.usmany@appingedam.nl' 

<a.usmany@appingedam.nl>,  'Henk.Kok@Arnhem.nl' 

<Henk.Kok@Arnhem.nl>,  'r.wiersema@assen.nl' <r.wiersema@assen.nl>,  'j.huijsmans@asten.nl' 

<j.huijsmans@asten.nl>,  'jvermeer@baarle-nassau.nl' <jvermeer@baarle-

nassau.nl>,  'kees.koudstaal@baarn.nl' <kees.koudstaal@baarn.nl>,  'i.monhemius@barendrecht.nl' 

<i.monhemius@barendrecht.nl>,  'PJT.vanDaalen@barneveld.nl' 

<PJT.vanDaalen@barneveld.nl>,  'm.vandijk@bedum.nl' 
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<m.vandijk@bedum.nl>,  'thijs.vanes@gemeentebeek.nl' 

<thijs.vanes@gemeentebeek.nl>,  'h.hefting@beemster.net' 

<h.hefting@beemster.net>,  'a.zeeman@beemster.net' 

<a.zeeman@beemster.net>,  'bram.jacobs@beesel.nl' 

<bram.jacobs@beesel.nl>,  'l.vandertuin@bellingwedde.nl' 

<l.vandertuin@bellingwedde.nl>,  'bestuurssecretariaat@bellingwedde.nl' 

<bestuurssecretariaat@bellingwedde.nl>,  'j.vente@bergambacht.nl' 

<j.vente@bergambacht.nl>,  'f.vandermeijden@bergeijk.nl' 

<f.vandermeijden@bergeijk.nl>,  'l.roefs@bergen.nl' <l.roefs@bergen.nl>,  'j.mesu@bergen-nh.nl' 

<j.mesu@bergen-nh.nl>,  'A.J.M.Coppens@bergenopzoom.nl' 

<A.J.M.Coppens@bergenopzoom.nl>,  'A.G.J.VanDerWeegen@bergenopzoom.nl' 

<A.G.J.VanDerWeegen@bergenopzoom.nl>,  'l.scharenborg@gemeenteberkelland.nl' 

<l.scharenborg@gemeenteberkelland.nl>,  'wethouder.glastra.van.loon@bernheze.org' 

<wethouder.glastra.van.loon@bernheze.org>,  'w.kruikemeier@gemeentebernisse.nl' 

<w.kruikemeier@gemeentebernisse.nl>,  'bestuurssecretariaat@gemeentebernisse.nl' 

<bestuurssecretariaat@gemeentebernisse.nl>,  'b.van.drunen@gembest.nl' 

<b.van.drunen@gembest.nl>,  'bestuurssecretariaat@gembest.nl' 

<bestuurssecretariaat@gembest.nl>,  'G.Hendriks@beuningen.nl' 

<G.Hendriks@beuningen.nl>,  'j.dorenbos@beverwijk.nl' 

<j.dorenbos@beverwijk.nl>,  'h.erol@beverwijk.nl' 

<h.erol@beverwijk.nl>,  'wethouder.mol@binnenmaas.nl' 

<wethouder.mol@binnenmaas.nl>,  'annette.ossewaarde@binnenmaas.nl' 

<annette.ossewaarde@binnenmaas.nl>,  'j.veldhuizen@bladel.nl' 

<j.veldhuizen@bladel.nl>,  'b.luken@blaricum.nl' 

<b.luken@blaricum.nl>,  'gemeente@bloemendaal.nl' 

<gemeente@bloemendaal.nl>,  'wverkleij@bodegraven-reeuwijk.nl' <wverkleij@bodegraven-

reeuwijk.nl>,  'henri.willems@boekel.nl' <henri.willems@boekel.nl>,  'j.f.a.alberts@borger-

odoorn.nl' <j.f.a.alberts@borger-odoorn.nl>,  'mj.velten@borne.nl' 

<mj.velten@borne.nl>,  'CTMiermans@borsele.nl' 

<CTMiermans@borsele.nl>,  'gemeente@boxmeer.nl' <gemeente@boxmeer.nl>,  'ebr@boxtel.nl' 

<ebr@boxtel.nl>,  'dge@boxtel.nl' <dge@boxtel.nl>,  'b.bergkamp@breda.nl' 

<b.bergkamp@breda.nl>,  'm.haagh@breda.nl' <m.haagh@breda.nl>,  'w.borgonjen@brielle.nl' 

<w.borgonjen@brielle.nl>,  'p.seesing@bronckhorst.nl' 

<p.seesing@bronckhorst.nl>,  'bestuurssecretariaat@bronckhorst.nl' 

<bestuurssecretariaat@bronckhorst.nl>,  'a.peppelman@bronckhorst.nl' 

<a.peppelman@bronckhorst.nl>,  'k.paauw@brummen.nl' 

<k.paauw@brummen.nl>,  'thomas.gelissen@brunssum.nl' 

<thomas.gelissen@brunssum.nl>,  'college@bunnik.nl' 

<college@bunnik.nl>,  'b.koops@bunschoten.nl' <b.koops@bunschoten.nl>,  'sklein@buren.nl' 

<sklein@buren.nl>,  'g.boekhoff@bussum.nl' 

<g.boekhoff@bussum.nl>,  'n.vanramshorst@bussum.nl' 

<n.vanramshorst@bussum.nl>,  'm.j.van.cappelle@capelleaandenijssel.nl' 

<m.j.van.cappelle@capelleaandenijssel.nl>,  'a.j.hartnagel@capelleaandenijssel.nl' 

<a.j.hartnagel@capelleaandenijssel.nl>,  'bestuurssecretariaat@castricum.nl' 

<bestuurssecretariaat@castricum.nl>,  'j.brink@coevorden.nl' 

<j.brink@coevorden.nl>,  'j.vantulden@cranendonck.nl' 

<j.vantulden@cranendonck.nl>,  'p.paans@cromstrijen.nl' 

<p.paans@cromstrijen.nl>,  'bs@cromstrijen.nl' <bs@cromstrijen.nl>,  'jos.nielen@cuijk.nl' 

<jos.nielen@cuijk.nl>,  'info@culemborg.nl' <info@culemborg.nl>,  'm.vonmartels@dalfsen.nl' 

<m.vonmartels@dalfsen.nl>,  'bschat@dantumadiel.eu' 

<bschat@dantumadiel.eu>,  'brommersmae@debilt.nl' 

<brommersmae@debilt.nl>,  'j.schouwerwou@defriesemeren.nl' 

<j.schouwerwou@defriesemeren.nl>,  'm.devisser@demarne.nl' 

<m.devisser@demarne.nl>,  'secretariaatwethouders@derondevenen.nl' 

<secretariaatwethouders@derondevenen.nl>,  'm.pauwels@dewolden.nl' 

<m.pauwels@dewolden.nl>,  'secretariaat@dewolden.nl' 
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<secretariaat@dewolden.nl>,  'rdprez@delft.nl' <rdprez@delft.nl>,  'm.joostens@delfzijl.nl' 

<m.joostens@delfzijl.nl>,  'o.wagner@denhelder.nl' 

<o.wagner@denhelder.nl>,  'bestuurssecretariaat@denhelder.nl' 

<bestuurssecretariaat@denhelder.nl>,  'm.schlosser@deurne.nl' 

<m.schlosser@deurne.nl>,  'jwj.kolkman@deventer.nl' 

<jwj.kolkman@deventer.nl>,  'm.vandermark@diemen.nl' 

<m.vandermark@diemen.nl>,  'r.grondel@diemen.nl' 

<r.grondel@diemen.nl>,  'cme.duursma@dinkelland.nl' 

<cme.duursma@dinkelland.nl>,  'info@noaberkracht.nl' 

<info@noaberkracht.nl>,  'jbm.zwiep@dinkelland.nl' 

<jbm.zwiep@dinkelland.nl>,  'peter.bollen@doesburg.nl' 

<peter.bollen@doesburg.nl>,  'krista.gerritsen@doesburg.nl' 

<krista.gerritsen@doesburg.nl>,  'bestuur@doetinchem.nl' 

<bestuur@doetinchem.nl>,  'piet.panis@dongen.nl' 

<piet.panis@dongen.nl>,  'secretaresse@dongen.nl' 

<secretaresse@dongen.nl>,  's.boorsma@dongeradeel.nl' 

<s.boorsma@dongeradeel.nl>,  'secretariaat@dongeradeel.nl' 

<secretariaat@dongeradeel.nl>,  'cml.lambrechts@dordrecht.nl' 

<cml.lambrechts@dordrecht.nl>,  'hj.kerklaan@dordrecht.nl' 

<hj.kerklaan@dordrecht.nl>,  'd.tegrotenhuis@drechterland.nl' 

<d.tegrotenhuis@drechterland.nl>,  'mvanoosterhout@drimmelen.nl' 

<mvanoosterhout@drimmelen.nl>,  'P.van.Bergen@dronten.nl' 

<P.van.Bergen@dronten.nl>,  'jdongen@druten.nl' <jdongen@druten.nl>,  'd.vuulink@duiven.nl' 

<d.vuulink@duiven.nl>,  'gemeente@duiven.nl' <gemeente@duiven.nl>,  'i.knuiman@duiven.nl' 

<i.knuiman@duiven.nl>,  'gemeente@duiven.nl' <gemeente@duiven.nl>,  'p.pustjens@echt-

susteren.nl' <p.pustjens@echt-susteren.nl>,  'bestuurssecretariaat@edam-volendam.nl' 

<bestuurssecretariaat@edam-volendam.nl>,  'gerrie.ligtelijn-bruins@ede.nl' <gerrie.ligtelijn-

bruins@ede.nl>,  'Marije.Eleveld@ede.nl' <Marije.Eleveld@ede.nl>,  'j.denDunnen@eemnes.nl' 

<j.denDunnen@eemnes.nl>,  'bestuurssecretariaateemnes@eemnes.nl' 

<bestuurssecretariaateemnes@eemnes.nl>,  'h.sienot@eemsmond.nl' 

<h.sienot@eemsmond.nl>,  's.herkstroter@eemsmond.nl' 

<s.herkstroter@eemsmond.nl>,  'r.vanderhamsvoord@eersel.nl' 

<r.vanderhamsvoord@eersel.nl>,  'jobisscheroux@eijsden-margraten.nl' <jobisscheroux@eijsden-

margraten.nl>,  'l.scholten@eindhoven.nl' 

<l.scholten@eindhoven.nl>,  'willem.krooneman@elburg.nl' 

<willem.krooneman@elburg.nl>,  'jan.bos@emmen.nl' 

<jan.bos@emmen.nl>,  'm.olierook@enkhuizen.nl' 

<m.olierook@enkhuizen.nl>,  'j.vanlienen@enkhuizen.nl' 

<j.vanlienen@enkhuizen.nl>,  'j.v.houdt@enschede.nl' 

<j.v.houdt@enschede.nl>,  'dvannorel@epe.nl' <dvannorel@epe.nl>,  'l.klappe@ermelo.nl' 

<l.klappe@ermelo.nl>,  'secretariaat@ermelo.nl' 

<secretariaat@ermelo.nl>,  'jeanpierre.schouw@etten-leur.nl' <jeanpierre.schouw@etten-

leur.nl>,  'j.de.vries@ferwerderadiel.nl' 

<j.de.vries@ferwerderadiel.nl>,  'k.corsel@ferwerderadiel.nl' 

<k.corsel@ferwerderadiel.nl>,  'info@franekeradeel.nl' 

<info@franekeradeel.nl>,  'bestuur@franekeradeel.nl' 

<bestuur@franekeradeel.nl>,  'a.dejongh@geertruidenberg.nl' 

<a.dejongh@geertruidenberg.nl>,  'n.wiendels@geldermalsen.nl' 

<n.wiendels@geldermalsen.nl>,  'bestuurssecretariaat@geldrop-mierlo.nl' 

<bestuurssecretariaat@geldrop-mierlo.nl>,  'miranda.deruiter@gemert-bakel.nl' 

<miranda.deruiter@gemert-bakel.nl>,  'jan.bevers@gemert-bakel.nl' <jan.bevers@gemert-

bakel.nl>,  'e.vandermeulen@gennep.nl' 

<e.vandermeulen@gennep.nl>,  'e.van.leeuwen@giessenlanden.nl' 

<e.van.leeuwen@giessenlanden.nl>,  'ariane.zwarts@gilzerijen.nl' 

<ariane.zwarts@gilzerijen.nl>,  'bestuurssecretariaat@gilzerijen.nl' 

<bestuurssecretariaat@gilzerijen.nl>,  'g.dejong@goeree-overflakkee.nl' <g.dejong@goeree-
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overflakkee.nl>,  'a.vander.reest@goes.nl' <a.vander.reest@goes.nl>,  'sjaak.sperber@goirle.nl' 

<sjaak.sperber@goirle.nl>,  'info@goirle.nl' <info@goirle.nl>,  'marijo.immink@goirle.nl' 

<marijo.immink@goirle.nl>,  'info@goirle.nl' <info@goirle.nl>,  'h.freije@gorinchem.nl' 

<h.freije@gorinchem.nl>,  'laura.werger@gouda.nl' 

<laura.werger@gouda.nl>,  'j.klukhuhn@graftderijp.nl' 

<j.klukhuhn@graftderijp.nl>,  'anja.henisch@grave.nl' 

<anja.henisch@grave.nl>,  'p.spaan@groesbeek.nl' 

<p.spaan@groesbeek.nl>,  'ton.schroor@groningen.nl' 

<ton.schroor@groningen.nl>,  's.smedes@grootegast.nl' 

<s.smedes@grootegast.nl>,  'k.de.wagt@grootegast.nl' 

<k.de.wagt@grootegast.nl>,  'philip.laheij@gulpen-wittem.nl' <philip.laheij@gulpen-

wittem.nl>,  'gemeente@haaksbergen.nl' 

<gemeente@haaksbergen.nl>,  'ebm.vanspiegel@haaksbergen.nl' 

<ebm.vanspiegel@haaksbergen.nl>,  'j.van.den.brand@haaren.nl' 

<j.van.den.brand@haaren.nl>,  'j.zwijnenburg@haaren.nl' 

<j.zwijnenburg@haaren.nl>,  'japswoude@haarlem.nl' 

<japswoude@haarlem.nl>,  'wwesterman@velsen.nl' 

<wwesterman@velsen.nl>,  'haeften@haarlemmerliede.nl' 

<haeften@haarlemmerliede.nl>,  'tom.horn@haarlemmermeer.nl' 

<tom.horn@haarlemmermeer.nl>,  'john.nederstigt@haarlemmermeer.nl' 

<john.nederstigt@haarlemmermeer.nl>,  'j.paantjens@halderberge.nl' 

<j.paantjens@halderberge.nl>,  'rene.devent@hardenberg.nl' 

<rene.devent@hardenberg.nl>,  'g.vannoort@harderwijk.nl' 

<g.vannoort@harderwijk.nl>,  'info@gemhg.nl' <info@gemhg.nl>,  'tbaggerman@gemhg.nl' 

<tbaggerman@gemhg.nl>,  'secretariaat@gemhg.nl' 

<secretariaat@gemhg.nl>,  'm.verbeek@haren.nl' <m.verbeek@haren.nl>,  'h.kuiken@harlingen.nl' 

<h.kuiken@harlingen.nl>,  'hospers@hattem.nl' 

<hospers@hattem.nl>,  'bestuurssecretariaat@hattem.nl' 

<bestuurssecretariaat@hattem.nl>,  'c.beentje@heemskerk.nl' 

<c.beentje@heemskerk.nl>,  'ckuiper@heemstede.nl' 

<ckuiper@heemstede.nl>,  'bestuurssecretariaat@heerde.nl' 

<bestuurssecretariaat@heerde.nl>,  'j.zoetendal@heerenveen.nl' 

<j.zoetendal@heerenveen.nl>,  'h.broekhuizen@heerenveen.nl' 

<h.broekhuizen@heerenveen.nl>,  'vcm.stam@heerhugowaard.nl' 

<vcm.stam@heerhugowaard.nl>,  'c.vandiemen@heerhugowaard.nl' 

<c.vandiemen@heerhugowaard.nl>,  'p.van.zutphen@heerlen.nl' 

<p.van.zutphen@heerlen.nl>,  'm.moons@heeze-leende.nl' <m.moons@heeze-

leende.nl>,  'w.v.d.rijt@heeze-leende.nl' <w.v.d.rijt@heeze-

leende.nl>,  'bestuurssecretariaat@heiloo.nl' 

<bestuurssecretariaat@heiloo.nl>,  'j.coes@hellendoorn.nl' 

<j.coes@hellendoorn.nl>,  'bestuurssecretariaat@hellevoetsluis.nl' 

<bestuurssecretariaat@hellevoetsluis.nl>,  'n.van.der.zanden@helmond.nl' 

<n.van.der.zanden@helmond.nl>,  'm.de.leeuw-jongejans@helmond.nl' <m.de.leeuw-

jongejans@helmond.nl>,  'm.van.der.vlies@h-i-ambacht.nl' <m.van.der.vlies@h-i-

ambacht.nl>,  'j.bron@hengelo.nl' <j.bron@hengelo.nl>,  'b.tol@hetbildt.nl' 

<b.tol@hetbildt.nl>,  'edswart@heumen.nl' 

<edswart@heumen.nl>,  'bestuurssecretariaat@heumen.nl' 

<bestuurssecretariaat@heumen.nl>,  'wvengeland@heusden.nl' 

<wvengeland@heusden.nl>,  'f.roelfsema@hillegom.nl' 

<f.roelfsema@hillegom.nl>,  'b.roks@hilvarenbeek.nl' 

<b.roks@hilvarenbeek.nl>,  'e.vanderwant@hilversum.nl' 

<e.vanderwant@hilversum.nl>,  'p.vanzwanenburg@hofvantwente.nl' 

<p.vanzwanenburg@hofvantwente.nl>,  'maryvangent@hollandskroon.nl' 

<maryvangent@hollandskroon.nl>,  'h.b.giethoorn@hoogeveen.nl' 

<h.b.giethoorn@hoogeveen.nl>,  'bestuurssecretariaat@hoogeveen.nl' 

<bestuurssecretariaat@hoogeveen.nl>,  'p.verschuren@hoogezand-sappemeer.nl' 
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<p.verschuren@hoogezand-sappemeer.nl>,  'j.gopal@hoogezand-sappemeer.nl' 

<j.gopal@hoogezand-sappemeer.nl>,  'm.pijl@hoorn.nl' 

<m.pijl@hoorn.nl>,  'bestuurssecretariaat@hoorn.nl' 

<bestuurssecretariaat@hoorn.nl>,  'n.douw@hoorn.nl' 

<n.douw@hoorn.nl>,  'bestuurssecretariaat@hoorn.nl' 

<bestuurssecretariaat@hoorn.nl>,  'b.opdelaak@horstaandemaas.nl' 

<b.opdelaak@horstaandemaas.nl>,  'secretariaatbo@houten.nl' 

<secretariaatbo@houten.nl>,  'secretariaatbo@houten.nl' 

<secretariaatbo@houten.nl>,  'j.bakker@huizen.nl' 

<j.bakker@huizen.nl>,  'f.van.driessche@gemeentehulst.nl' 

<f.van.driessche@gemeentehulst.nl>,  'bestuurssecretariaat@ijsselstein.nl' 

<bestuurssecretariaat@ijsselstein.nl>,  'v.vd.berg@ijsselstein.nl' 

<v.vd.berg@ijsselstein.nl>,  'm.v.beukering@ijssselstein.nl' 

<m.v.beukering@ijssselstein.nl>,  'fschoonderwoerd@kaagenbraassem.nl' 

<fschoonderwoerd@kaagenbraassem.nl>,  's.gerlofsma@kampen.nl' 

<s.gerlofsma@kampen.nl>,  'marco.kleppe@kapelle.nl' 

<marco.kleppe@kapelle.nl>,  'g.mostert@katwijk.nl' 

<g.mostert@katwijk.nl>,  'l.jongen@kerkrade.nl' 

<l.jongen@kerkrade.nl>,  'w.bijman@koggenland.nl' 

<w.bijman@koggenland.nl>,  'bestuurssecretariaat@koggenland.nl' 

<bestuurssecretariaat@koggenland.nl>,  'p.maasbommel@kollumerland.nl' 

<p.maasbommel@kollumerland.nl>,  'm.honders@korendijk.nl' 

<m.honders@korendijk.nl>,  'marcooosterwijk@krimpenaandenijssel.nl' 

<marcooosterwijk@krimpenaandenijssel.nl>,  'joan.briels@laarbeek.nl' 

<joan.briels@laarbeek.nl>,  'moritz.bohmer@landerd.nl' 

<moritz.bohmer@landerd.nl>,  'secretaressebw@landerd.nl' 

<secretaressebw@landerd.nl>,  'harry.leunessen@landgraaf.nl' 

<harry.leunessen@landgraaf.nl>,  'secretariaatwethouders@landgraaf.nl' 

<secretariaatwethouders@landgraaf.nl>,  'c.hienkens@landsmeer.nl' 

<c.hienkens@landsmeer.nl>,  'gemeente@landsmeer.nl' 

<gemeente@landsmeer.nl>,  'r.quakernaat@landsmeer.nl' 

<r.quakernaat@landsmeer.nl>,  'gemeente@landsmeer.nl' 

<gemeente@landsmeer.nl>,  'b.fintelman@gemeentelangedijk.nl' 

<b.fintelman@gemeentelangedijk.nl>,  'ankie.van.tatenhove@lansingerland.nl' 

<ankie.van.tatenhove@lansingerland.nl>,  'bestuurssecretariaat@laren.nl' 

<bestuurssecretariaat@laren.nl>,  'info@laren.nl' <info@laren.nl>,  'b.plandsoen@leek.nl' 

<b.plandsoen@leek.nl>,  'A.keppel@leerdam.nl' <A.keppel@leerdam.nl>,  'aekhart@leeuwarden.nl' 

<aekhart@leeuwarden.nl>,  'c.vos@leeuwarderadeel.nl' 

<c.vos@leeuwarderadeel.nl>,  'r.van.gelderen@leiden.nl' 

<r.van.gelderen@leiden.nl>,  'r.joziasse@leiden.nl' 

<r.joziasse@leiden.nl>,  'i.waagmeester@leiden.nl' 

<i.waagmeester@leiden.nl>,  'kbm@leiderdorp.nl' <kbm@leiderdorp.nl>,  'kbm@leiderdorp.nl' 

<kbm@leiderdorp.nl>,  's.bruines@leidschendam-voorburg.nl' <s.bruines@leidschendam-

voorburg.nl>,  'jw.sparreboom@lelystad.nl' 

<jw.sparreboom@lelystad.nl>,  'j.vandenbeuken@leudal.nl' 

<j.vandenbeuken@leudal.nl>,  'bestuurssecretariaat@leusden.nl' 

<bestuurssecretariaat@leusden.nl>,  'g.bel@lingewaal.nl' 

<g.bel@lingewaal.nl>,  'j.sluiter@lingewaard.nl' <j.sluiter@lingewaard.nl>,  'aderoon@lisse.nl' 

<aderoon@lisse.nl>,  'm.reijndorp@littenseradiel.nl' 

<m.reijndorp@littenseradiel.nl>,  'bestuurssecretariaat@lochem.nl' 

<bestuurssecretariaat@lochem.nl>,  'w.ligtenberg@loonopzand.nl' 

<w.ligtenberg@loonopzand.nl>,  'johan.van.everdingen@lopik.nl' 

<johan.van.everdingen@lopik.nl>,  'b.schollema@loppersum.nl' 

<b.schollema@loppersum.nl>,  'gemeente@loppersum.nl' 

<gemeente@loppersum.nl>,  'j.hassink@losser.nl' <j.hassink@losser.nl>,  'rvdven@maasdonk.nl' 

<rvdven@maasdonk.nl>,  'm.blaauwhof-theunissen@maasdriel.nl' <m.blaauwhof-
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theunissen@maasdriel.nl>,  'j.palmen@gemeentemaasgouw.nl' 

<j.palmen@gemeentemaasgouw.nl>,  'bestuurssecretariaat@gemeentemaasgouw.nl' 

<bestuurssecretariaat@gemeentemaasgouw.nl>,  'college@maassluis.nl' 

<college@maassluis.nl>,  'jack.gerats@maastricht.nl' 

<jack.gerats@maastricht.nl>,  'secretariaat.wethouder.gerats@maastricht.nl' 

<secretariaat.wethouder.gerats@maastricht.nl>,  'j.hulshoff@marum.nl' 

<j.hulshoff@marum.nl>,  'info@medemblik.nl' 

<info@medemblik.nl>,  'maureen.gubbels@meerssen.nl' 

<maureen.gubbels@meerssen.nl>,  'a.dijkstra@menameradiel.nl' 

<a.dijkstra@menameradiel.nl>,  'r.vos@menterwolde.nl' 

<r.vos@menterwolde.nl>,  'l.veenstra@menterwolde.nl' 

<l.veenstra@menterwolde.nl>,  'g.stam@meppel.nl' 

<g.stam@meppel.nl>,  's.szarafinski@middelburg.nl' 

<s.szarafinski@middelburg.nl>,  'adegoede@middendelfland.nl' 

<adegoede@middendelfland.nl>,  'bestuurssecretariaat@middendrenthe.nl' 

<bestuurssecretariaat@middendrenthe.nl>,  'bestuurssecretariaat@gemeente-mill.nl' 

<bestuurssecretariaat@gemeente-mill.nl>,  'j.scholtens@millingenaanderijn.nl' 

<j.scholtens@millingenaanderijn.nl>,  'info@moerdijk.nl' 

<info@moerdijk.nl>,  'piet.vat@gemeentemolenwaard.nl' 

<piet.vat@gemeentemolenwaard.nl>,  'i.wolsing@montferland.info' 

<i.wolsing@montferland.info>,  'jvlaar@montfoort.nl' 

<jvlaar@montfoort.nl>,  'm.smulders@montfoort.nl' 

<m.smulders@montfoort.nl>,  'karin.peters@mookenmiddelaar.nl' 

<karin.peters@mookenmiddelaar.nl>,  'h.timmerman@muiden.nl' 

<h.timmerman@muiden.nl>,  'miriam.vanmeerten@naarden.nl' 

<miriam.vanmeerten@naarden.nl>,  'vincentvanneerbos@nederbetuwe.nl' 

<vincentvanneerbos@nederbetuwe.nl>,  'd.roelse@nederlek.nl' 

<d.roelse@nederlek.nl>,  'c.vandergraaf@nederlek.nl' 

<c.vandergraaf@nederlek.nl>,  'h.geraats@nederweert.nl' 

<h.geraats@nederweert.nl>,  'college@neerijnen.nl' 

<college@neerijnen.nl>,  'h.adriani@nieuwegein.nl' 

<h.adriani@nieuwegein.nl>,  'secretariaat@nieuwkoop.nl' 

<secretariaat@nieuwkoop.nl>,  'a.pietersen@nieuwkoop.nl' 

<a.pietersen@nieuwkoop.nl>,  'gemeente@nijkerk.eu' 

<gemeente@nijkerk.eu>,  'b.frings@nijmegen.nl' <b.frings@nijmegen.nl>,  'a.slenter@noord-

beveland.nl' <a.slenter@noord-beveland.nl>,  'bestuurssecretariaat@gemeentenoordenveld.nl' 

<bestuurssecretariaat@gemeentenoordenveld.nl>,  'h.bogaards@noordoostpolder.nl' 

<h.bogaards@noordoostpolder.nl>,  'm.fles@noordwijk.nl' 

<m.fles@noordwijk.nl>,  'bgotink@noordwijkerhout.nl' 

<bgotink@noordwijkerhout.nl>,  'p.weijmans@nuenen.nl' 

<p.weijmans@nuenen.nl>,  'g.van.den.berg@nunspeet.nl' 

<g.van.den.berg@nunspeet.nl>,  'ed.slangen@nuth.nl' 

<ed.slangen@nuth.nl>,  'roeffen@oegstgeest.nl' <roeffen@oegstgeest.nl>,  'f.daenen@oirschot.nl' 

<f.daenen@oirschot.nl>,  'peter.smit@oisterwijk.nl' 

<peter.smit@oisterwijk.nl>,  'janneke.westgeest@oisterwijk.nl' 

<janneke.westgeest@oisterwijk.nl>,  'b.boon@gemeente-oldambt.nl' <b.boon@gemeente-

oldambt.nl>,  'gemeente@oldebroek.nl' <gemeente@oldebroek.nl>,  'm.molema@oldenzaal.nl' 

<m.molema@oldenzaal.nl>,  'r.christenhusz@oldenzaal.nl' 

<r.christenhusz@oldenzaal.nl>,  'h.engberink@olst-wijhe.nl' <h.engberink@olst-

wijhe.nl>,  'k.scheele@ommen.nl' <k.scheele@ommen.nl>,  'jeanet.tillema@ommen-hardenberg.nl' 

<jeanet.tillema@ommen-hardenberg.nl>,  'r.evers@onderbanken.nl' 

<r.evers@onderbanken.nl>,  'onderbanken.bestuur@onderbanken.nl' 

<onderbanken.bestuur@onderbanken.nl>,  'j.hoenderboom@oostgelre.nl' 

<j.hoenderboom@oostgelre.nl>,  'm.janse-witte@oosterhout.nl' <m.janse-

witte@oosterhout.nl>,  's.deboer@ooststellingwerf.nl' 

<s.deboer@ooststellingwerf.nl>,  'e.vanesch@ooststellingwerf.nl' 
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<e.vanesch@ooststellingwerf.nl>,  'sec.oostzaan@over-gemeenten.nl' <sec.oostzaan@over-

gemeenten.nl>,  'tine.schaafsma@oostzaan.nl' 

<tine.schaafsma@oostzaan.nl>,  'sec.oostzaan@over-gemeenten.nl' <sec.oostzaan@over-

gemeenten.nl>,  'edeutekom@opmeer.nl' 

<edeutekom@opmeer.nl>,  'wietze.kooistra@opsterland.nl' 

<wietze.kooistra@opsterland.nl>,  're.peters@oss.nl' <re.peters@oss.nl>,  'h.hoeksema@oss.nl' 

<h.hoeksema@oss.nl>,  'bs@oud-beijerland.nl' <bs@oud-beijerland.nl>,  'p.vandewardt@oude-

ijsselstreek.nl' <p.vandewardt@oude-ijsselstreek.nl>,  'info@oude-ijsselstreek.nl' <info@oude-

ijsselstreek.nl>,  'b.kuster@oude-ijsselstreek.nl' <b.kuster@oude-ijsselstreek.nl>,  'r.korrel@ouder-

amstel.nl' <r.korrel@ouder-amstel.nl>,  't.segers@ouderkerk.nl' 

<t.segers@ouderkerk.nl>,  'bestuurssecretariaat@oudewater.nl' 

<bestuurssecretariaat@oudewater.nl>,  'info@overbetuwe.nl' <info@overbetuwe.nl>,  'jr.reuwer-

verheij@papendrecht.nl' <jr.reuwer-verheij@papendrecht.nl>,  'paul.sanders@peelenmaas.nl' 

<paul.sanders@peelenmaas.nl>,  'h.hemmes@pekela.nl' 

<h.hemmes@pekela.nl>,  'a.duit@pekela.nl' <a.duit@pekela.nl>,  'b.minderhoud@pijnacker-

nootdorp.nl' <b.minderhoud@pijnacker-nootdorp.nl>,  'bestuurssecretariaat@pijnacker-

nootdorp.nl' <bestuurssecretariaat@pijnacker-nootdorp.nl>,  'p.vanhaagen@pijnacker-nootdorp.nl' 

<p.vanhaagen@pijnacker-nootdorp.nl>,  'bestuurssecretariaat@pijnacker-nootdorp.nl' 

<bestuurssecretariaat@pijnacker-nootdorp.nl>,  'rj.helm@purmerend.nl' 

<rj.helm@purmerend.nl>,  'g.nijenhuis@purmerend.nl' 

<g.nijenhuis@purmerend.nl>,  'akleijer@putten.nl' 

<akleijer@putten.nl>,  'gosse.hiemstra@raalte.nl' 

<gosse.hiemstra@raalte.nl>,  'h.de.kunder@reimerswaal.nl' 

<h.de.kunder@reimerswaal.nl>,  Hermine van den Berg-van Zijl 

<H.VANDEN.BERG@RENKUM.NL>,  'd.dorrestijn@renswoude.org' 

<d.dorrestijn@renswoude.org>,  't.antonis@reuseldemierden.nl' 

<t.antonis@reuseldemierden.nl>,  't.vugts@rheden.nl' 

<t.vugts@rheden.nl>,  'simone.veldboer@rhenen.nl' 

<simone.veldboer@rhenen.nl>,  'bestuurssecretariaat@rhenen.nl' 

<bestuurssecretariaat@rhenen.nl>,  'h.dokter@ridderkerk.nl' 

<h.dokter@ridderkerk.nl>,  'b.elfrink@rijnwaarden.nl' 

<b.elfrink@rijnwaarden.nl>,  'gemeente@rijssen-holten.nl' <gemeente@rijssen-

holten.nl>,  'bjornlugthart@rijswijk.nl' <bjornlugthart@rijswijk.nl>,  'eugenie.cuijpers@roerdalen.nl' 

<eugenie.cuijpers@roerdalen.nl>,  'mariannesmitsmans@roermond.nl' 

<mariannesmitsmans@roermond.nl>,  'bestuurssecretariaat@roermond.nl' 

<bestuurssecretariaat@roermond.nl>,  'h.polderman@roosendaal.nl' 

<h.polderman@roosendaal.nl>,  'm.van.de.sanden@roosendaal.nl' 

<m.van.de.sanden@roosendaal.nl>,  'h.dejonge@rotterdam.nl' 

<h.dejonge@rotterdam.nl>,  'a.logemann@rozendaal.nl' 

<a.logemann@rozendaal.nl>,  'bestuur@rucphen.nl' <bestuur@rucphen.nl>,  'bestuur@rucphen.nl' 

<bestuur@rucphen.nl>,  'ben.blonk@schagen.nl' 

<ben.blonk@schagen.nl>,  'bestuurssecretariaat@schagen.nl' 

<bestuurssecretariaat@schagen.nl>,  's.binnendijk@schermer.nl' 

<s.binnendijk@schermer.nl>,  'h.vreeswijk@scherpenzeel.nl' 

<h.vreeswijk@scherpenzeel.nl>,  'p.v.aaken@schiedam.nl' 

<p.v.aaken@schiedam.nl>,  'postbus20@schiermonnikoog.nl' 

<postbus20@schiermonnikoog.nl>,  'avanderheijden@schijndel.nl' 

<avanderheijden@schijndel.nl>,  'jbijnen@schijndel.nl' 

<jbijnen@schijndel.nl>,  'r.v.d.broek@schinnen.nl' 

<r.v.d.broek@schinnen.nl>,  'k.wolff@schinnen.nl' <k.wolff@schinnen.nl>,  'p.janssen@schinnen.nl' 

<p.janssen@schinnen.nl>,  'm.holst@schoonhoven.nl' 

<m.holst@schoonhoven.nl>,  'cees.vanden.bos@schouwen-duiveland.nl' 

<cees.vanden.bos@schouwen-duiveland.nl>,  'rabin.baldewsingh@denhaag.nl' 

<rabin.baldewsingh@denhaag.nl>,  'karsten.klein@denhaag.nl' 

<karsten.klein@denhaag.nl>,  'g.snijders@s-hertogenbosch.nl' <g.snijders@s-

hertogenbosch.nl>,  'j.weyers@s-hertogenbosch.nl' <j.weyers@s-
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hertogenbosch.nl>,  't.gulpen@simpelveld.nl' 

<t.gulpen@simpelveld.nl>,  'h.hodinius@simpelveld.nl' 

<h.hodinius@simpelveld.nl>,  'wethouderaben@sintanthonis.nl' 

<wethouderaben@sintanthonis.nl>,  'e.mathijssen@sint-michielsgestel.nl' <e.mathijssen@sint-

michielsgestel.nl>,  'j.hendriks@sint-oedenrode.nl' <j.hendriks@sint-

oedenrode.nl>,  'wethouder.astridverblakt@sittard-geleen.nl' <wethouder.astridverblakt@sittard-

geleen.nl>,  'h.visser@sliedrecht.nl' <h.visser@sliedrecht.nl>,  'jboersma@slochteren.nl' 

<jboersma@slochteren.nl>,  'bestuurssecretariaat@gemeentesluis.nl' 

<bestuurssecretariaat@gemeentesluis.nl>,  'bestuurssecretariaat@gemeentesluis.nl' 

<bestuurssecretariaat@gemeentesluis.nl>,  'college@smallingerland.nl' 

<college@smallingerland.nl>,  'j.van.der.horst@smallingerland.nl' 

<j.van.der.horst@smallingerland.nl>,  'm.krans@smallingerland.nl' 

<m.krans@smallingerland.nl>,  'p.vandertorre@soest.nl' 

<p.vandertorre@soest.nl>,  't.maas@someren.nl' 

<t.maas@someren.nl>,  'bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl' 

<bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl>,  'd.vanderschaaf@spijkenisse.nl' 

<d.vanderschaaf@spijkenisse.nl>,  'cj.dijkman@spijkenisse.nl' 

<cj.dijkman@spijkenisse.nl>,  'h.j.hamster@stadskanaal.nl' 

<h.j.hamster@stadskanaal.nl>,  'b.jaspersfaijer@staphorst.nl' 

<b.jaspersfaijer@staphorst.nl>,  'bestuurssecretariaat@staphorst.nl' 

<bestuurssecretariaat@staphorst.nl>,  'hflierman@stedebroec.nl' 

<hflierman@stedebroec.nl>,  'bestuurssecretariaat@stedebroec.nl' 

<bestuurssecretariaat@stedebroec.nl>,  'c.vangeel@gemeente-steenbergen.nl' 

<c.vangeel@gemeente-steenbergen.nl>,  'dieke.frantzen@steenwijkerland.nl' 

<dieke.frantzen@steenwijkerland.nl>,  'info@steenwijkerland.nl' 

<info@steenwijkerland.nl>,  'hub.janssen@gemeentestein.nl' 

<hub.janssen@gemeentestein.nl>,  'jaap.verkroost@stichtsevecht.nl' 

<jaap.verkroost@stichtsevecht.nl>,  'paulien.tanja@strijen.nl' 

<paulien.tanja@strijen.nl>,  'secr.tolsma@gemeenteswf.nl' 

<secr.tolsma@gemeenteswf.nl>,  'p.heidema@tenboer.nl' 

<p.heidema@tenboer.nl>,  'c.liefting@terneuzen.nl' 

<c.liefting@terneuzen.nl>,  't.dejong@terschelling.nl' 

<t.dejong@terschelling.nl>,  'bestuurlijkassistent@texel.nl' 

<bestuurlijkassistent@texel.nl>,  'a.vankempen@teylingen.nl' 

<a.vankempen@teylingen.nl>,  'bestuurssecretariaat@teylingen.nl' 

<bestuurssecretariaat@teylingen.nl>,  'gha@tholen.nl' <gha@tholen.nl>,  'hdriessen@tiel.nl' 

<hdriessen@tiel.nl>,  'bestuur@tiel.nl' <bestuur@tiel.nl>,  'hans.kokke@tilburg.nl' 

<hans.kokke@tilburg.nl>,  'gemeente@tubbergen.nl' 

<gemeente@tubbergen.nl>,  'rh.de.witte@tubbergen.nl' 

<rh.de.witte@tubbergen.nl>,  'gj.binnenmars@twenterand.nl' 

<gj.binnenmars@twenterand.nl>,  'bestuur@tynaarlo.nl' <bestuur@tynaarlo.nl>,  'dfokkema@t-

diel.nl' <dfokkema@t-diel.nl>,  'bestuurssecretariaat@t-diel.nl' <bestuurssecretariaat@t-

diel.nl>,  'l.vanderaalst@ubbergen.nl' <l.vanderaalst@ubbergen.nl>,  'gerrit.overmans@uden.nl' 

<gerrit.overmans@uden.nl>,  'thijs.vonk@uden.nl' 

<thijs.vonk@uden.nl>,  'gemeentebestuur@uitgeest.nl' 

<gemeentebestuur@uitgeest.nl>,  'ria.zijlstra@uithoorn.nl' 

<ria.zijlstra@uithoorn.nl>,  'fr.brouwer@urk.nl' <fr.brouwer@urk.nl>,  'Gemeente@utrecht.nl' 

<Gemeente@utrecht.nl>,  'v.everhardt@utrecht.nl' 

<v.everhardt@utrecht.nl>,  'conny.willers@heuvelrug.nl' 

<conny.willers@heuvelrug.nl>,  'p.degraauw@vaals.nl' 

<p.degraauw@vaals.nl>,  'b.dauven@valkenburg.nl' 

<b.dauven@valkenburg.nl>,  'bestuursscretariaat@valkenswaard.nl' 

<bestuursscretariaat@valkenswaard.nl>,  'jaap.velema@veendam.nl' 

<jaap.velema@veendam.nl>,  'marieke.overduin@veenendaal.nl' 

<marieke.overduin@veenendaal.nl>,  'wendy.koudijs@veenendaal.nl' 

<wendy.koudijs@veenendaal.nl>,  'yvonne.naua@veenendaal.nl' 
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<yvonne.naua@veenendaal.nl>,  'marco.verloop@veenendaal.nl' 

<marco.verloop@veenendaal.nl>,  'wendy.koudijs@veenendaal.nl' 

<wendy.koudijs@veenendaal.nl>,  'yvonne.naua@veenendaal.nl' 

<yvonne.naua@veenendaal.nl>,  'c.maas@veere.nl' 

<c.maas@veere.nl>,  'Riny.van.Rinsum@veghel.nl' <Riny.van.Rinsum@veghel.nl>,  'cme@veghel.nl' 

<cme@veghel.nl>,  'eja@veghel.nl' <eja@veghel.nl>,  'wilfried.gradus@veldhoven.nl' 

<wilfried.gradus@veldhoven.nl>,  'rbeest@velsen.nl' <rbeest@velsen.nl>,  'abaerveldt@velsen.nl' 

<abaerveldt@velsen.nl>,  'r.testroote@venlo.nl' <r.testroote@venlo.nl>,  'v.tax@venlo.nl' 

<v.tax@venlo.nl>,  'lucien.peeters@venray.nl' <lucien.peeters@venray.nl>,  'm.verweij@vianen.nl' 

<m.verweij@vianen.nl>,  'cees.oosterom@vlaardingen.nl' 

<cees.oosterom@vlaardingen.nl>,  'wietzepotze@vlagtwedde.nl' 

<wietzepotze@vlagtwedde.nl>,  'h.visser@vlieland.nl' <h.visser@vlieland.nl>,  'sec@vlissingen.nl' 

<sec@vlissingen.nl>,  'b.crouwers@gemeentevlist.nl' 

<b.crouwers@gemeentevlist.nl>,  'patrick.leunissen@voerendaal.nl' 

<patrick.leunissen@voerendaal.nl>,  'bestuurssecretariaat@voorschoten.nl' 

<bestuurssecretariaat@voorschoten.nl>,  'w.vrijhoef@voorst.nl' 

<w.vrijhoef@voorst.nl>,  'w.seuren@vught.nl' <w.seuren@vught.nl>,  'hbalk@waalre.nl' 

<hbalk@waalre.nl>,  'bestuurssecretariaat@waalre.nl' 

<bestuurssecretariaat@waalre.nl>,  'jvangroos@waalwijk.nl' 

<jvangroos@waalwijk.nl>,  'hheuverling@waalwijk.nl' 

<hheuverling@waalwijk.nl>,  'rbakker@waalwijk.nl' 

<rbakker@waalwijk.nl>,  'j.nieboer@waddinxveen.nl' 

<j.nieboer@waddinxveen.nl>,  'lara.de.brito@wageningen.nl' 

<lara.de.brito@wageningen.nl>,  'ISachumsky@werkorganisatieduivenvoorde.nl' 

<ISachumsky@werkorganisatieduivenvoorde.nl>,  'ISachumsky@werkorganisatieduivenvoorde.nl' 

<ISachumsky@werkorganisatieduivenvoorde.nl>,  'J.Kes@waterland.nl' 

<J.Kes@waterland.nl>,  'P.Sterk@weert.nl' <P.Sterk@weert.nl>,  'aheijstee@Weesp.nl' 

<aheijstee@Weesp.nl>,  'machiel.de.gelder@werkendam.nl' 

<machiel.de.gelder@werkendam.nl>,  'bvswam@westmaasenwaal.nl' 

<bvswam@westmaasenwaal.nl>,  'E.vanschelven@gemeentewesterveld.nl' 

<E.vanschelven@gemeentewesterveld.nl>,  'a.boone@westervoort.nl' 

<a.boone@westervoort.nl>,  'maadgoeij@gemeentewestland.nl' 

<maadgoeij@gemeentewestland.nl>,  'bestuurssecretariaat@weststellingwerf.nl' 

<bestuurssecretariaat@weststellingwerf.nl>,  'f.kloosterman@weststellingwerf.nl' 

<f.kloosterman@weststellingwerf.nl>,  'c.trompetter@weststellingwerf.nl' 

<c.trompetter@weststellingwerf.nl>,  'emulder@westvoorne.nl' 

<emulder@westvoorne.nl>,  'tde.putter@wierden.nl' 

<tde.putter@wierden.nl>,  'd.span@wierden.nl' <d.span@wierden.nl>,  'r.engels@wijchen.nl' 

<r.engels@wijchen.nl>,  'b.vanhenten@wijdemeren.nl' 

<b.vanhenten@wijdemeren.nl>,  'jburger@wijkbijduurstede.nl' 

<jburger@wijkbijduurstede.nl>,  'wkosterman@wijkbijduurstede.nl' 

<wkosterman@wijkbijduurstede.nl>,  'm.verschuren@winsum.nl' 

<m.verschuren@winsum.nl>,  'isaris@winterswijk.nl' 

<isaris@winterswijk.nl>,  'l.van.der.beek@woensdrecht.nl' 

<l.van.der.beek@woensdrecht.nl>,  'koster.y@woerden.nl' 

<koster.y@woerden.nl>,  'Postbus@wormerland.nl' 

<Postbus@wormerland.nl>,  'elly.fens@wormerland.nl' 

<elly.fens@wormerland.nl>,  'p.dekruif@gemwoudenberg.nl' 

<p.dekruif@gemwoudenberg.nl>,  'pjorritsma@woudrichem.nl' 

<pjorritsma@woudrichem.nl>,  'bestuurssecretariaat@woudrichem.nl' 

<bestuurssecretariaat@woudrichem.nl>,  'j.olthof@zaanstad.nl' 

<j.olthof@zaanstad.nl>,  'cahzondag@zaltbommel.nl' 

<cahzondag@zaltbommel.nl>,  'acvanbalken@zaltbommel.nl' 

<acvanbalken@zaltbommel.nl>,  'g.bluijs@zandvoort.nl' 

<g.bluijs@zandvoort.nl>,  'w.mulckhuijse@zederik.nl' 

<w.mulckhuijse@zederik.nl>,  'a.donker@zederik.nl' <a.donker@zederik.nl>,  'f.habold@zeevang.nl' 
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<f.habold@zeevang.nl>,  'w.prins@zeewolde.nl' <w.prins@zeewolde.nl>,  'm.fluitman@zeist.nl' 

<m.fluitman@zeist.nl>,  's.bijl@zevenaar.nl' <s.bijl@zevenaar.nl>,  'i.h.vugs@zoetermeer.nl' 

<i.h.vugs@zoetermeer.nl>,  'c.den.ouden@zoeterwoude.nl' 

<c.den.ouden@zoeterwoude.nl>,  'wethoudernederveen@zuidhorn.nl' 

<wethoudernederveen@zuidhorn.nl>,  'j.vroegop-debruijne@zuidplas.nl' <j.vroegop-

debruijne@zuidplas.nl>,  'm.dhoon.veelenturf@zundert.nl' 

<m.dhoon.veelenturf@zundert.nl>,  'info@zutphen.nl' 

<info@zutphen.nl>,  'g.knol@zwartewaterland.nl' 

<g.knol@zwartewaterland.nl>,  'secretariaat@zwartewaterland.nl' 

<secretariaat@zwartewaterland.nl>,  'a.kamsteeg@zwijndrecht.nl' 

<a.kamsteeg@zwijndrecht.nl>,  'j.de.witte@zwijndrecht.nl' 

<j.de.witte@zwijndrecht.nl>,  'n.vedelaar@zwolle.nl' <n.vedelaar@zwolle.nl>,  'ew.anker@zwolle.nl' 

<ew.anker@zwolle.nl> 

Aan de wethouders WMO van alle gemeenten, 
Geachte dames en heren, 
  
Op 13 september jongstleden heb ik – samen met de minister van SZW – een informele bijeenkomst 
over de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) georganiseerd. Bij deze bijeenkomst was een dertigtal 
wethouders en zorgaanbieders aanwezig. In een zeer constructieve sfeer is daarbij op een 
inspirerende manier gesproken over het succesvol inzetten van de HHT door de gemeenten. Doel 
van de HHT is tweeërlei: het stimuleren van de (private) vraag naar huishoudelijke hulp en het 
behoud van banen voor huishoudelijke hulpen bij zorgaanbieders. Zowel door de wethouders als 
door de zorgaanbieders zijn verschillende varianten aan de orde gesteld.  
  
Afgesproken is dat de aanwezige wethouders binnen twee weken met een plan op hoofdlijnen 
zouden komen met concrete doelstellingen in termen van behoud van werkgelegenheid in 2015 en 
2016. Ten opzichte van de eerder toegezonden ‘Informatiekaart huishoudelijke hulp toelage’ zijn de 
voorwaarden voor het plan verruimd. Concreet houdt dit in dat de HHT niet alleen voor huishoudelijke 
hulp ingezet kan worden, maar ook voor bredere persoonlijke dienstverlening in combinatie met 
huishoudelijke hulp en dat er voor de gemeente meer vrijheid is in de vormgeving van de bijdrage 
van de burger. Deze bijdrage dient een relevante werking van het multipliereffect te waarborgen. 
Juist met het oog op het behoud van werkgelegenheid is afgesproken dat de gemeenten zich niet 
behoeven te beperken tot het in mijn brief van 22 juli 2014 gereserveerde budget voor deze 
gemeenten.  
  
Met deze mail nodig ik u allen uit om ook versneld met een plan op hoofdlijnen voor de inzet van de 
HHT te komen. Dat kan dan onder dezelfde voorwaarden als hierboven geschetst. Dus met de 
mogelijkheid om af te wijken van het voor de gemeente gereserveerde budget en betrekking hebbend 
op zowel 2015 als 2016. Dit plan dien ik dan wel uiterlijk 30 september ontvangen te hebben op het 
mailadres: secretariaatDMO@minvws.nl. Ook zorgaanbieders zijn bezig met het ontwikkelen van 
plannen voor de HHT. Ik geef u daarom in overweging om het plan samen met gemeenten in uw 
regio en betrokken zorgaanbieders op te stellen. Op deze wijze wil ik bevorderen dat ‘tempo’ wordt 
beloond zonder dat de voorlopig gereserveerde budgetten een belemmering vormen. Het voor uw 
gemeente gereserveerde budget blijft beschikbaar, mits u de procedure volgt zoals opgenomen in de 
‘Informatiekaart huishoudelijke hulp toelage’.   
  
Het in te dienen plan dient aan twee belangrijke voorwaarden te voldoen. Het moet bijdragen aan het 
langer behoud van volwaardige werkgelegenheid bij ondersteuning op grond van de Wmo en er dient 
sprake te zijn van een relevant multipliereffect. Met de eerste voorwaarde wordt tevens het gebruik 
van oneigenlijke alfahulpconstructies ontmoedigd. Verder dient de HHT binnen de Wmo 
georganiseerd te worden, om gebruik te kunnen maken van de voor de Wmo geldende Btw-
vrijstelling. In het in te dienen plan dient aangegeven te worden op welke wijze de extra middelen 
worden ingezet, welke bijdrage van burgers gevraagd wordt, op welke wijze de aanbieders betrokken 
worden en dient concreet aangegeven te worden hoeveel volwaardige banen (van hoeveel uur per 
week) daarmee behouden kunnen worden bij deze aanbieders. Tevens dient het plan door tenminste 
één aanbieder ondertekend te zijn. In de bijlage heb ik de eisen waaraan het plan dient te voldoen 
opgenomen. 
  
Ik hoop van harte dat u hiermee voldoende uitgedaagd bent om op korte termijn, dus uiterlijk dinsdag 
30 september een plan in te dienen. Om op die manier een belangrijke bijdrage te leveren aan het 
succesvol invoeren van de HHT.  
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Hoogachtend, 
  
drs. M.J. van Rijn 
  

 

 
 
De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren 
gehuisvest, zijn tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 2015: Rijnstraat 50, 
2515 XP, Den Haag. Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd. 

 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. . 


