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Inleiding
Doel
De Adviesraad Sociaal Domein, geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Koggenland over beleid en uitvoering
binnen het sociaal domein van de gemeente Koggenland. Zij hoort en vertaalt geluiden uit de
samenleving en gaat na of het beleid de inwoners in voldoende mate ondersteunt en
versterkt. Op deze manier draagt de Adviesraad bij aan de invulling van een samenleving
waarin mensen verantwoordelijk zijn voor zichzelf, zich geborgen voelen en
verantwoordelijkheid voor elkaar kunnen nemen. De Adviesraad heeft daarbij in het bijzonder
aandacht voor degenen voor wie het nemen van de eigen verantwoordelijkheid moeilijk is.
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JAARPLAN 2020:

Inleiding bij het Jaarplan 2020
Het Sociaal Domein staat voortdurend in de belangstelling. Helaas niet altijd positief; de
tekorten in de Jeugdzorg, de werkdruk voor de professionals, de wachtlijsten in de zorg zijn
hier enkele voorbeelden van.
Het zijn hardnekkige problemen die niet eenvoudig op te lossen zijn. Veel tijd wordt
gemeenten niet gegund. Nieuwe beleidsterreinen komen naar de gemeente toe, zoals de
regie op de inburgering van de statushouders per januari 2021.
Wij zien een beweging waarbij taken waar de gemeenten van oudsher verantwoordelijk
waren voor de uitvoering, geleidelijk worden gedelegeerd naar “de gemeenschap”. Deze zorg- taken dienen meer te worden uitgevoerd met inzet van mantelzorgers, buren en
vrijwilligers. Van het individuele belang naar een meer collectieve benadering.
De Adviesraad volgt al deze ontwikkelingen nauwgezet. Voor haar is van belang dat de
inwoner van Koggenland die steun en ondersteuning nodig heeft, deze ook krijgt.
Dit jaarplan geeft de prioriteiten van de Adviesraad aan voor het jaar 2020. De volgorde is
vastgesteld op basis van prioriteit.
Woonvisie
De woningmarkt lijkt overspannen, de prijzen, zowel bij huur als koop, stijgen. Een keuze
maken waar je in Koggenland wil gaan wonen is niet eenvoudig. Kopen of huren, wonen met
meerderen in een huis, Tiny house’s of gestapeld wonen/appartement. Ook zogenaamde
Knarrenhofjes waarin oudere bewoners er voor elkaar kunnen zijn en gezamenlijk zorg en
andere faciliteiten kunnen delen, Moet er meer gebouwd voor starters of voor senioren?
Koggenland wil zijn woningbouwbeleid voor de komende jaren beschrijven in een Woonvisie.
Laaggeletterdheid en Digitalisering
Beide onderwerpen hebben een inhoudelijke relatie met elkaar. De Adviesraad gaat de
voortschrijdende digitalisering van de (gemeentelijke) dienstverlening monitoren om te kijken
hoe inwoners hier mee omgaan. Wat betekent dit voor de kwetsbare inwoner van
Koggenland; hoe toegankelijk en gebruiksvriendelijk is zo’n systeem en is het taalgebruik
helder.
Dit brengt ons op het andere onderwerp n.l. laaggeletterdheid. Landelijke onderzoek laat
zien dat 18 % van de bevolking moeite heeft met lezen. Voor Koggenland zou dat betekenen
dat zo’n 4.000 inwoners, een zeer grote groep; inwoners feitelijk niet volledig kunnen
participeren in de samenleving.
Inburgeringswet
In 2021 krijgt de gemeente Koggenland er vanuit de landelijke overheid een taak bij;
gemeenten worden verantwoordelijk voor opvang, begeleiding en inburgering in hun
gemeente van vluchtelingen met een verblijfstatus. Dit beleid krijgt in 2020 vorm en inhoud.
Daarbij komen belangrijke vragen aan de orde zoals
hoe wordt de communicatie daarover naar de burgers georganiseerd, hoe wordt de
begeleiding van deze mensen geregeld, hoe de toeleiding naar werk, wat is daarbij de rol
van vrijwilligers.
Het te ontwikkelen beleid is cruciaal voor het in stand houden van draagvlak voor de opvang
van echte vluchtelingen.
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Jongeren.
Je bent jong, woont in Koggenland en je wilt daar graag blijven wonen, werken, sporten,
plezier maken en uitgaan. Wat zijn de dromen voor de toekomst? Wat is daar voor nodig?
Welke mogelijkheden zijn er en welke belemmeringen? En wat, als je beperkingen in je
functioneren hebt? Jongeren komen nog al eens negatief in het nieuws. Klopt dit wel en hoe
kunnen we deze beeldvorming beïnvloeden?
Armoede
Leven en opgroeien in armoede is ingrijpend, zelfs karaktervormend. Het is van invloed op je
sociaal leven, je kansen en gezondheid en de mogelijkheden die je krijgt. Armoede kent vele
gezichten, dat varieert van stille armoede, mensen die zich uit schaamte of onwetendheid
niet melden bij het zorgteam. Hoe is het met de armoede van mensen die met pensioen zijn?
Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die in armoede opgroeien minder kansen hebben
op een succesvolle schoolcarrière. Landelijke cijfers spreken van 3.8 % van de bevolking die
in armoede leeft. Voor Koggenland zou dit circa 870 personen betekenen
Beleidsplan Sociaal Domein Koggenland 2020 / 2024
In 2020 zullen de voorbereidingen starten voor een nieuw beleidsplan Sociaal Domein 2020
2024. Een plan dat de richting en de prioriteiten van het sociaal beleid van Koggenland
aangeeft voor de komende jaren De periode van het huidige beleidsplan “Vanuit de Klei:
dichtbij, inclusief en samen” is voorbij. We hebben de afgelopen jaren gezien dat het belang
van een dergelijk meerjarig koersdocument groot is. De Adviesraad zal ook haar bijdrage
leveren aan het ontwikkelen en implementeren van het nieuwe plan.
Vitaal platteland
In Koggenland zijn de afgelopen jaren in alle kernen zgn. dorpsgesprekken gevoerd. Met
onder andere als doel de onderlinge betrokkenheid van de inwoners voor hun eigen woonen leefomgeving te vergroten en de verbinding tussen de bewoners te versterken. Maar ook
het bestuur van de gemeente kenbaar te maken wat de wensen zijn van de bevolking van de
diverse kernen. Het “grijs & groen” in de verschillende dorpen kwam daarbij nadrukkelijk aan
de orde; het welzijn bleef in veel gevallen echter onderbelicht. Op grond van die ervaringen
wil Koggenland verder met de participatie van de inwoners. Een ontwikkeling die se
Adviesraad toejuicht en waar aan ze een bijdrage wil leveren. Maar, participatie mag niet
gezien worden als een project, iets wat je toepast bij een bepaald dossier. Participatie is een
continu proces, onder andere gebaseerd op dialoog en kennisuitwisseling. Zowel de
Woonvisie als de Omgevingswet lenen er zich bij uitstek voor om burgerparticipatie
structureel in te plannen.
Omgevingswet
In de omgevingsvisie wordt een belangrijke verbinding gelegd met het sociaal domein: langer
zelfstandig wonen, zelfredzaamheid en participatie, gezondheid en de inclusieve
samenleving; niet alleen de harde fysieke kant van de samenleving maar ook over de
‘zachte’ kant. Voelen inwoners zich veilig, worden ze gehoord en gezien en wordt de sociale
cohesie bevorderd? Eén van de belangrijkste voorwaarden is het betrekken van inwoners bij
het opstellen van de omgevingswet. Deze wet is complex en ingewikkeld is. Het is de vraag
hoe communicatie en de participatie over deze wet vorm gaan krijgen.
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INTERN en EXTERN
Public relations van de Adviesraad Sociaal Domein Koggenland
We willen het contact en de communicatie met de inwoners van Koggenland verbeteren en
intensiveren. We willen meer herkenbaar en zichtbaar zijn op verschillende locaties in de
dorpen en bij bijeenkomsten. We zijn nieuwsgierig naar de ervaringen van de buurtbewoner,
de mantelzorger, de cliënt, de oudere en de jongere. Dit betekent dat we meer aandacht
gaan besteden aan onze eigen public relations. Via sociale media, artikelen en
informatiemateriaal.

Jaarverslag 2019:
Terugblik
We kunnen terugkijken op een goed en constructief jaar. Om onze ambitie waar te maken
zijn we gaan werken in themagroepen. Een themagroep verdiept zich in een bepaald
onderwerp en gaat in gesprek met de beleidsambtenaren van Koggenland. Ook praten we
met inwoners van Koggenland om zo meer vanuit het perspectief van de inwoners te kunnen
participeren, ook in het gehele voortraject. Deze manier van werken wordt door de
Adviesraad en de beleidsmedewerkers als positief ervaren, dus en we gaan hier in 2020
mee door.
De Adviesraad wil dan ook het College en de beleidsmedewerkers bedanken voor hun
constructieve samenwerking.
Samenwerking tussen de Adviesraden in de regio West-Friesland
De ambtelijke samenwerking tussen de 7 West-Friese gemeenten is de laatste jaren
geïntensiveerd. Op meerdere terreinen zijn er goede resultaten geboekt. Binnen het sociaal
domein heeft deze samenwerking tot constructieve resultaten geleid. Deze samenwerking
levert winst op in de vorm van kwaliteit, middelen en tijd.
Plezierige bijkomstigheid is dat er binnen deze samenwerking ook ruimte blijft voor de
invulling van de ‘couleur locale’ van iedere gemeente.
De Adviesraad Sociaal Domein Koggenland is er een voorstander van dat er ook een
samenwerking tussen de adviesraden van deze 7 gemeenten tot stand komt. De Adviesraad
heeft zich steeds pro-actief opgesteld om hier stappen in te zetten, maar helaas met weinig
resultaat. De Adviesraad van Koggenland vindt dit jammer. Het weerhoudt ons er echter niet
van om in 2020 hiermee door te gaan.
Het toezenden van dit Jaarplan naar de collegae Adviesraden kan misschien het begin zijn
van een hernieuwde samenwerking.
Uitgebrachte adviezen,
1.
Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd 2020
2.
Notitie Eenzaamheid Koggenland
3.
.Verordeningen Maatschappelijk ondersteuning en Jeugdhulp 2020
Koggenland
4.
Uitvoeringsplan Vrijwillig actief in Koggenland
5.
Advies Notitie Herstel en Participatie: Toekomstvisie kwetsbare inwoners
regio West- Friesland 2018-2023
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Een overzicht van de onderwerpen die met de beleidsambtenaren zijn besproken en waar
mondeling informatie is ingebracht.
• Woonvisie
• Jeugd & Jongerenwerk in Koggenland
• Regionale inkoop, verordening Wmo & Jeugdhulp
• Dementie
• Laaggeletterdheid
• Eenzaamheid
• JOGG, jongeren op gezond gewicht
• Blijverslen
• Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Bestuur

De Adviesraad Sociaal Domein Koggenland is een zelfstandige stichting; ze bestaat uit 11
leden, waarvan 3 leden het dagelijks bestuur vormen.
De Adviesraad streeft naar een evenredige samenstelling uit de dorpskernen van
Koggenland.
De Adviesraad vergadert elke 1e maandag van de maand in het gemeentehuis. Het Dagelijks
Bestuur komt twee weken voorafgaande aan de vergadering van de Adviesraad bijeen en
stelt de agenda vast voor de reguliere vergaderinfgen van de Adviesraad. Bij beide
bijeenkomsten is wethouder W. Bijman meestal aanwezig.

Adviesraad per 31 december 2019
Samenstelling

Rol

Aangetreden

Dhr. H. Blank
Dhr. P. van Baar
Dhr. R. de Kraaij
Dhr. P. Naber
Dhr. W. Schouten
Mevr. E. Rutten-Teuben
Mevr. A. van der Hulst
Mevr. M. Imming
Mevr. L. Munster
Mevr. R. de Boer-Buis
Dhr. J. van Langen

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

01-05-2017
01-05-2015
01-12-2013
01-01-2013
01-12-2016
01-12-2018
01-09-2012
01-01-2013
01-05-2017
01-09-2017
01-02-2019

Samenvatting 2019
Januari
In deze vergadering heeft de Adviesraad gesproken met de jongerenwerkers van de
gemeente Koggenland. Zij schetsten een beeld van hun werkzaamheden en de manier
waarop zij deze uitvoeren. De jongerenwerkers zorgen ervoor dat zij met name met de
groepen overlast gevende hangjongeren (waarvan er op dit moment niet veel zijn) goede
contacten onderhouden, zodat zij een vertrouwensband met deze jongeren kunnen
opbouwen. Die basis heeft er al in veel situaties voor gezorgd dat de jongeren uiteindelijk
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niet ontsporen. De jongerenwerkers hebben goed in beeld welke jongeren deel uitmaken van
de hanggroep jongere en ook welke (nu nog jonge) kinderen mogelijk deel uitmaken van de
volgende hanggroepen worden. Het werk van de jongerenwerkers gaat in goed overleg met
diverse partijen, o.a. politie, afdeling Openbare Orde en Veiligheid, en omwonenden van
gebieden waar sprake is van overlast. De jongerenwerkers geven aan met voldoende
mensen te zijn om het werk aan te kunnen.
Daarnaast is er gesproken over het opstellen van een jaarplan; hoe gaat de Adviesraad in
2019 aan het werk? Belangrijk is in ieder geval om te toetsen welke effecten beoogd beleid
heeft in de kernen, welke onbedoelde negatieve effecten optreden van bedoeld beleid wat
e.e.a. daadwerkelijk betekent voor de inwoners van Koggenland.
Februari
In deze vergadering is de Adviesraad geïnformeerd over het project Jongeren Op Gezond
Gewicht (JOGG). Met dit project, dat in 137 gemeenten in Nederland van start is gegaan ,
worden met samenwerkingspartners in de hele samenleving initiatieven georganiseerd die
moeten helpen jongeren op een gezond gewicht te houden of te krijgen. Zo zijn er
bijvoorbeeld initiatieven om scholieren te stimuleren water te drinken i.p.v. limonade en opp
school een goede lunch te gebruiken i.p.v. te gaan snacken buiten de deur. De 137
gemeenten werken samen en stellen hun ervaringen en ideeën aan elkaar ter beschikking.
Het jaarverslag 2018 en het jaarplan 2019 zijn besproken, deze zullen binnenkort verzonden
worden aan o.a. het College van Koggenland. Ook het financieel jaarverslag van 2018 en de
begroting voor 2019 zijn besproken. Na controle door de kascommissie, die in de
vergadering benoemd is, worden deze vastgesteld.

Maart
Met de coördinator van het Kennisplatform Mantelzorg is gesproken over de rol die de
Adviesraad mogelijk zou kunnen spelen bij het optimaliseren van de
mantelzorgondersteuning. Dat blijft ingewikkeld, omdat veel mensen zich niet aangesproken
voelen door de term ‘mantelzorgers’ en het bovendien vaak heel moeilijk vinden om om hulp
te vragen.
De Adviesraad heeft besloten laaggeletterdheid als thema te benoemen. De uitwerking
daarvan volgt later. Er wordt ook weer een inspiratie-/trainingssessie gepland in november.
Gemeente Koggenland gaat een nieuwe Woonvisie opstellen, over woningen voor alle
bewoners van de gemeente (oud, jong, starter, gehandicapt, gezin, etc.). De Adviesraad
wordt hier ook bij betrokken.

April
In deze vergadering heeft de Adviesraad aandacht besteed aan laaggeletterdheid. Ongeveer
18% van de bevolking in Nederland kan onvoldoende lezen en schrijven om volwaardig mee
te kunnen doen in de maatschappij. Dat is een probleem dat nu ook door de rijksoverheid
wordt opgepakt. In Koggenland wil de Adviesraad hier graag iets aan bijdragen, maar
daarvoor is eerst meer informatie nodig. Waar we wél mee kunnen beginnen, is het toetsen
van de communicatie van de gemeente naar buiten. Zijn de stukken leesbaar en begrijpelijk
voor iedereen?
De projectleider Woonvisie heeft een gesprek gehad met een delegatie van de Adviesraad.
Hierin is geïnventariseerd welke thema’s er in de Woonvisie aan de orde zouden moeten
komen. De projectleider heeft met veel verschillende partijen gesproken; hieruit zal eerst een
verkennende basisnotitie volgen. Daarna komt de beleidsvisie, waarvoor de Adviesraad ook
nog informatie zal kunnen leveren.
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Mei
In deze vergadering heeft de Adviesraad met de beleidsmedewerker gesproken over de
blijverslening, een lening bedoeld om het mensen financieel mogelijk te maken hun huis
zodanig aan te passen dat zij er langer zelfstandig in kunnen blijven wonen. Koggenland is
bezig een dergelijke lening op te zetten, gecombineerd met duurzaamheidsleningen. Wie zijn
woning duurzaam en levensloopbestendig wil maken, kan hiervoor dus op termijn terecht bij
de gemeente.
Daarnaast is er gesproken over de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd. De
gemeente voert deze onderzoeken jaarlijks uit (conform de wettelijke verplichting) en
gebruikt de uitkomsten ieder jaar om beleid en procedures waar nodig te verbeteren.
Tenslotte heeft de Adviesraad uitgebreid gesproken over mantelzorgondersteuning. De
gemeente werkt aan beleid op dit gebied, De Adviesraad wil daar voor zichzelf al zo veel
mogelijk duidelijkheid hebben wat voor haar de prioriteiten en aandachtspunten zijn.
Juni
In deze vergadering heeft de Adviesraad zich laten informeren over de Omgevingswet die in
2021 van kracht wordt . Deze wet is een forse stelselwijziging die, beoogt het stelsel rondom
vergunningen, bestemmingsplannen en omgevingsvisies veel overzichtelijker en duidelijker
te maken. Kernwoorden zijn: integraliteit (samenwerking en afstemming tussen diverse
partners en belanghebbenden) en participatie. Het wordt de verantwoordelijkheid van een
initiatiefnemer c.q. vergunningaanvragers om aan te tonen dat er voldoende is overlegd met
alle belanghebbenden en omwonenden. De reactietermijn voor de gemeente wordt 8 weken,
in plaats van de 6 maanden die nu gelden voor complexe aanvragen.
Om dit te kunnen begeleiden overweegt de gemeente te gaan werken met ‘initiatieftafels’.
Hier kunnen mensen hun idevoorleggen en dan begeleid worden door gemeente en
ketenpartners (hoogheemraadschap, Veiligheidsregio) in het organiseren van participatie.
Daarnaast is een belangrijke wijziging dat bestemmingsplannen veel meer maatwerk kunnen
worden; denk aan
geluidsnormen die in landelijk gebied anders kunnen zijn dan in een dorpskern.
Het besef dat de fysieke leefomgeving een belangrijke rol speelt in welzijn en welbevinden
(denk aan langer thuis wonen) zorgt er voor dat de Adviesraad hier bij betrokken wordt.
Daarnaast zijn leden van de Adviesraad bij diverse bijeenkomsten geweest, o.a.
georganiseerd door de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Hierover werd in de reguliere
vergadering van de Adviesraad verslag uitgebracht.

September
In deze vergadering heeft de Adviesraad gesproken over de concept verordeningen Wmo en
Jeugdzorg. Doordat de West-Friese gemeenten vanaf 2020 de inkoop op een andere manier
gaan vormgeven, worden de verordeningen daarbij aangepast. In de verordeningen staat
voldoende duidelijk aangegeven wat een inwoner van Koggenland moet doen om in
aanmerking te komen voor zorg en ook wat hij moet doen als hij het niet eens is met de
geleverde zorg. Verordeningen zijn juridische documenten; hieruit vloeien nog o.a.
beleidsregels voort die zodanig zullen worden opgesteld dat zij voor iedereen begrijpelijk zijn.
De leden van het Zorgteam Koggenland worden getraind in de nieuwe werkwijze, zodat zij
inwoners kunnen begeleiden bij hun aanvraag. Er is onafhankelijke cliëntondersteuning
beschikbaar en inwoners kunnen altijd een beroep doen op mantelzorgers en/of ouders,
verzorgers en familie.
Daarnaast is het uitvoeringsplan ‘Vrijwillig Actief in Koggenland’ besproken. Dit plan, dat voor
vier jaar moet gaan gelden, behelst concrete plannen voor het ondersteunen en stimuleren
van vrijwilligers in Koggenland. De Adviesraad steunt het plan, en pleit voor een
klankbordgroep (bestaande uit vrijwilligers) om de nog aan te stellen uitvoerder te
ondersteunen. De klankbordgroep kan ook een bijdrage leveren aan de evaluatiemomenten
van het plan.
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In november organiseert de Adviesraad wederom een inspiratiesessie, waarin de werkwijze
en de aandachtspunten voor het komende jaar verder uitgediept zullen worden.
Oktober
In deze vergadering heeft de Adviesraad gesproken met twee beleidsmedewerkers over de
nieuwe verordeningen Jeugdzorg en Wmo en over het “resultaat gestuurd inkopen” en de
daarbij behorende veranderingen.
De beide verordeningen zijn in samenwerking met de 7 andere West-Friese gemeenten
opgesteld. Er is wel ruimte voor lokaal beleid, zoals bijvoorbeeld o.g.v. Pgb. Verordeningen
zijn juridische, technische stukken waardoor ze niet altijd even makkelijk leesbaar zijn. Er
komen nog beleidsregels waarin de uitvoering duidelijker is uitgewerkt. De opmerkingen en
vragen van de Adviesraad worden verwerkt.
Het “resultaat gestuurd” inkopen leidt tot een tamelijk ingrijpende wijziging. Vanaf 1 januari
2020 krijgen de zorgverleners meer vrijheid: er wordt in samenspraak met de cliënt en het
Zorgteam een perspectiefplan opgesteld, met daarin (indien van toepassing) een
eindresultaat voor het zorgtraject. De zorgverlener krijgt de vrijheid om zelf te bepalen hoe hij
dit resultaat gaat bereiken. De cliënt (inwoner van Koggenland) wordt bij de opstelling van dit
perspectiefplan ondersteund door de gratis beschikbare onafhankelijke cliëntondersteuners.
Er wordt in dit stelsel heel veel waarde gehecht aan de tevredenheid van de cliënten, deze
wordt dus nauwkeurig gemeten. (Cliënttevredenheidsonderzoeken) Binnenkort worden de
inwoners van Koggenland hier nader over geïnformeerd.
November
In november is slechts een korte vergadering gehouden waarin voornamelijk over de
werkwijze van de Adviesraad is gesproken. De spreker van de avond was verhinderd,
waardoor de inhoudelijke onderwerpen zijn verschoven naar de vergadering van december.
Wel is in november de Inspiratiesessie gehouden, waar de Adviesraad nieuwe ideeën voor
2020 heeft opgedaan.

December
In deze vergadering heeft de Adviesraad gesproken met de beleidsmedewerker die
informatie verschafte over vrijwilligersbeleid, de blijverslening, maatschappelijke opvang en
beschermd wonen en eenzaamheid.
• Vrijwilligersbeleid: de gemeente is aan het zoeken naar een samenwerkingspartner die het
begeleiden, matchen en zoeken van vrijwilligers beter kan verzorgen dan de gemeente
zelf. De gemeente koestert de mensen die vrijwillig actief zijn in het sociaal domein en wil
hen zo goed mogelijk (laten) ondersteunen bij hun werk.
Duurzaamheids-/blijverslening:
de gemeente is van plan inwoners de gelegenheid te
•
bieden tegen gunstige voorwaarden een lening af te sluiten om de woning duurzamer te
maken, en/of beter geschikt om er langer in te blijven wonen. We zien de definitieve versie
met belangstelling tegemoet.
• Maatschappelijke opvang en beschermd wonen: vanuit het Rijk is er een wetswijziging
onderweg waardoor de middelen voor de opvang van dak- en thuislozen, evenals
beschermd wonen voor mensen met GGZ-problematiek, anders verdeeld gaan worden. In
voorbereiding daarop overleggen de 7 West-Friese gemeenten om tot een optimale
structuur te komen met behoud van hetgeen dat er al is.
• Eenzaamheid: preventie van eenzaamheid zal als een rode draad door het beleid van de
gemeente o.g.v. het sociaal domein lopen. Bij zoveel mogelijk beleidsvoorstellen zal de
vraag gesteld worden ‘hoe kan dit beleid bijdragen aan het voorkomen van
eenzaamheid?’.
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Tenslotte heeft de Adviesraad gesproken over haar inspiratiesessie van november en de
jaarplanning voor 2020. Er zijn veel onderwerpen die aan de orde gaan komen. Er wordt
daarom gewerkt aan het vaststellen van een prioriteitenlijst.

Koggenland, januari 2020

11

