
Bijlage 3 - Ideeën afkomstig van het digitale forum

Idee in het kort samengevat Afzender Reactie

1. Accommodatie: CC overdag sluiten Anoniem Ook overdag wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke 
bezetting van het CC. Hierdoor kunnen de inkomsten 
worden verhoogd. Sluiting overdag is dus niet wenselijk. 
Met het SCAG-bestuur hebben wij vanaf 2009 intensief 
overleg over het verder terugdringen van de oplopende 
kosten en het verlagen van de uitgaven. 
De subsidie voor het SCAG en andere subsidieontvangers 
(verenigingen of organisaties die gebruik maken van het 
CC) worden d.m.v. het Back-to-Basics traject tegen het 
licht gehouden. De raad besluit of en hoeveel hierop 
bezuinigd wordt, met als gevolg dat subsidiënten nog 
efficiënter met hun middelen om zullen moeten gaan.

2. Samenwerken in programmering CC Anoniem Een aardige suggestie, maar de programmering is een 
verantwoordelijkheid van het SCAG-bestuur. Zie 1. 

3. investeer in sociale samenhang dat geeft in 
toekomst minder kosten 
gezondheidszorg/handhaving etc

R v Dommelen Het bevorderen van de sociale samenhang is een van de 
primaire doelen van de WMO. Om te bepalen of en welke 
rollen de gemeente ten aanzien van deze materie in de 
toekomst nog uitvoert is het traject Back-to-Basics gestart. 
Nadat hierover besloten is kan dat een gelijktijdige afname 
van kosten tot gevolg hebben.

4. hoe zo bemoeizorg ad 15.000€ salariskosten 
of zorgkosten? niet transparant! 

Anoniem Bemoeizorg is een zorgvorm die bedoeld is voor mensen 
met psychische psychiatrische lichamelijke verslavings- en 
of sociale problemen.  De € 15.000,00 is hier daadwerkelijk 
aan besteed.

5. In hoeverre zorgt bijvoorbeeld het creëren 
van een brede school ervoor dat voorzieningen 
die er al eerder waren nog rendabel blijven. 
Tellen investeringen aan een gebouw die tot 
voor kort hebben plaats gevonden niet mee als 
besloten wordt tot nieuwbouw over te gaan? 

Anoniem Een brede school is bedoeld voor onderwijs, incl. voor voor- 
en naschoolse opvang waarin de kinderen kennis kunnen 
maken met allerlei vormen van vrijetijdsbesteding. Brede 
scholen kunnen ook een wijkfunctie krijgen door de 
schoolruimtes voor de wijk beschikbaar te stellen. 
In sommige gevallen is het per saldo goedkoper nieuw te 
bouwen en de vrijkomende locatie te ontwikkelen voor een 
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andere bestemming. 
6. kosten inwoners in zorginstellingen uit ander 
gemeenten mogen niet rusten op goirlese 
begroting

Coppens Bij verblijf in een zorginstelling worden de kosten betaald 
door de AWBZ en kan men daarbij in aanmerking komen 
voor een vervoersvoorziening. Staat men ingeschreven in 
de gemeente, dan kan men een beroep doen op WMO 
voorzieningen en rusten daarmee op de gemeentelijke 
begroting.

7. samenwerken op gebied van welzijn, 
minder management en meer 
uitvoeringsuren (oprichten van één 
welzijnsorganisatie alleen voor Goirle)

M Knegtel Het zoeken naar samenwerking is op zich een goed idee, 
want dat werkt efficiënter en is mogelijk 
kwaliteitsverhogend. Echter het oprichten van één 
organisatie maakt het 'welzijn' in Goirle kwetsbaar.

8. investeer in sociale samenhang dat geeft 
in toekomst minder kosten 
gezondheidszorg/handhaving etc/

R v Dommelen Zie 3.

9. stop subsidies allerlei verenigingen Anoniem De subsidies worden momenteel in het Back-to-Basics 
traject tegen het licht gehouden. Gekeken wordt in 
hoeverre er sprake is van (bijdrage aan) een echte 
overheidstaak of doelstelling. De raad besluit vervolgens 
of en zo ja hoeveel en op welke subsidies bezuinigd wordt. 

10.subsidies zoals buurtfeest afschaffen Ad Dit is een mogelijkheid en de raad neemt hierover een 
besluit.

11.onderzoekskosten haspel lijkt te hoog 
(niet transparant)/ 

Anoniem Een technisch onderzoek naar de exacte 
onderhoudssituatie en zicht op de renovatiekosten is 
dringend noodzakelijk. Daarna wordt besloten wat het 
toekomstperspectief van De Haspel is. Zie ook 5.

12.hef zorgcentrum op, sloop gebouw en 
gebruik grond als parkeer of bouwgrond

P Verschure De verplaatsing wordt momenteel onderzocht.

13.laat gebouwen Kloosterplein staan, 
alleen opknappen

Pascalle vd Bosch Een groot Kloosterplein wordt op korte termijn niet 
ontwikkeld. Het bestaande deel wordt opgeknapt. Mogelijk 
dat na verloop van jaren het grote Kloosterplein alsnog 
wordt aangelegd. 

14.Amrobank naar Wildert P Verschure Het gedeelte waar de bank kantoor heeft, is eigendom van 
de bank. De appartementen boven de bank zijn ook geen 
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eigendom van de gemeente.
15.Kloosterplein alleen aanpassen mbt 

bestrating a la Hovel+CC.
P Verschure Zie 13.

16.hef Mainframe op, sloop gebouw en 
gebruik grond als parkeer of bouwgrond 

P Verschure Dit is een mogelijkheid, doch het betreft hier een van de 
weinige voorzieningen voor onze jeugd. De raad zal 
hierover een besluit nemen.

17.schrap recreatieve poort, investeer in 
eco-toerisme

Cathrien v Engelen De recreatieve poort is juist bedoeld om de extensieve 
recreatie te bevorderen. Van intensieve recreatie á la 
Oisterwijk is juist geen sprake. De suggesties op het terrein 
van eco-toerisme bekijken we. 

18.schrap recreatieve poort: belast de 
natuur te veel 

H v Meegeren Zie 17.

19.pand Amro opknappen + gebruiken als 
zorgcentrum 

P Verschure Zie 14.

20.Oranjeplein niet (weer) vernieuwen Anoniem De herinrichting van het Oranjeplein is, nadat de bouw van 
het Oranjehof is afgerond, nu aan de beurt en het sluitstuk 
van het vernieuwde centrum.  

21.verkoop/verhuur kleine stukjes 
gemeentegrond aan particulier; minder 
onderhoudskosten 

BNF Wegdam Kan zeker, als dit past binnen groenstructuurplan. We 
toetsen dat al bij verzoeken die binnenkomen. We gaan 
steeds na wat de mogelijkheden zijn.

22.procedures afstemmen met bewoners 
ipv vooraf plannen en achteraf bezwaar+ 
rechtzaken

BNF Wegdam Eind 2010 is de Participatienota door de gemeenteraad 
vastgesteld om op deze wijze nog meer vooraf in gesprek 
te komen met bewoners en van hun deskundigheid en 
bekendheid in hun woonomgeving gebruik te maken. 

23.exploiteer  parkeerterrein zwembad of 
verkoop het anders!

BNF Wegdam Met de exploitant van het zwembad LACO zijn afspraken 
gemaakt over het parkeerterrein. We gaan onderzoeken in 
hoeverre dit parkeerterrein te ontwikkelen is in relatie tot 
de gemaakte afspraken.

24.muur langs Rillaersebaan niet 
doortrekken

Paul Langeveld De muur rondom de Boschkens maakt onderdeel uit van 
het stedenbouwkundig ontwerp en is bijvoorbeeld nodig 
om het verkeerslawaai van de Rillaersebaan tegen te 
houden.

25.onderhoud slimmer organiseren (geen P de Bruijn Zie 21
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onnodige zaken)
26.altijd betaald parkeren garage muv 

bewoners Hovel 
BNF Wegdam Het al dan niet betaald parkeren in de parkeergarage is 

onderwerp van discussie. Dit moet in samenhang worden 
bekeken met het eventueel invoeren van betaald parkeren 
in het centrum. Het invoeren van 'betaald parkeren' is een 
mogelijkheid en de raad zal hierover een besluit nemen.

27.zorgcentrum inpassen in CC, 
gemeenterecepties, trouwpartijen 
+vergaderingen in CC

BNF Wegdam Goed idee. Momenteel wordt onderzocht in hoeverre het 
Zorgcentrum ingepast kan worden in het CC. Voor de 
exploitatie van het CC zelf: zie 1.

28.gebouwen milieuvriendelijk isoleren hennyvspr75@hot
mail.com

Prima idee. Binnenkort wordt gestart met het beter 
isoleren van het gemeentehuis. Wordt eveneens bekeken 
bij andere gemeentelijke gebouwen.

29.Minder maaien en bezuinigen op 
ambtenaren groenbeheer 

Coppens Het groenbeheerplan gaat al uit van zo onderhoudsarm 
mogelijk groen. 
Zie 56.

30.bezuinig op/ ga slimmer om met 
onderhoud wegen en groen, bijv. 
winterwerk?? Rood plaveisel fietspaden 
is niet altijd nodig. Kleine aanpassingen 
kosten vaak te veel

J. Miltenburg We proberen dit al zo zuinig mogelijk uit te voeren zonder 
afbreuk te doen aan de onderhoudskwaliteit. Het 
groenbeheersplan en het wegenbeleidsplan wordt 
geactualiseerd.

31.geen/ander schema groenonderhoud in 
winter

J. Miltenburg Prima idee, maar dit wordt al uitgevoerd. 

32.energiebesparing: lichtsensoren 
openbare ruimtes+ minder verwarming

Leo v Boxtel In het Openbaar Verlichtingsplan van begin 2011 is hier 
specifiek aandacht voor. De raad vergadert hier in april 
over. 

33.pas verlichting Muldersweg aan: licht 
brandt regelmatig overdag

M Bechtold-Kops Zie 33. Voor wat betreft het concrete voorbeeld 
(Muldersweg), dat wordt onderzocht. 

34.hufterproof verkeersborden bespaart 
vervanging 

Manou Pistorius Goed idee, dat we al zoveel mogelijk toepassen. We blijven 
natuurlijk bekijken welke andere mogelijkheden er nog zijn. 

35.vervang straatverlichting door LED Manou Pistorius Zie 33.
36.huur accommodaties ( wijk/sport) 

differentiëren: laag voor specifiek beleid 
jeugd ed, hoger voor particulieren. 

Bart Schouten Het gedifferentieerd huurtarief voor de accommodaties is 
in de gemeente Goirle ingevoerd.
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37.flexibele verlichting parkeergarage: 
gebruik aanwezige elektronica! 

Wies Romeijn Zie 33.

38.bewoners zelf alle stoepen laten 
schoonmaken

R v Hoek/Geerts Prima idee. Zou prima zijn als onze inwoners dat 
oppakken. Inzet van veegmachine blijft echter nodig.

39.energie besparen door ½ graad lager 
stoken  in openbare gebouwen

JH Scholten Goed idee. Dit is gebruikers-afhankelijk. De gemeente is in 
een aantal gevallen niet de gebruiker (en dus ook niet 
degene die de energielasten betaald). We gaan dit idee 
onder de aandacht van de gebruikers brengen.

40.schoonmaak winkelcentra kan met 
minder mensen efficiënter en dus 
goedkoper

J Schalks 
Bouwmans

Het schoonhouden van de openbare ruimten is door de 
gemeente uitbesteed aan de Diamantgroep. Het sociale 
aspect is hier belangrijk.

41.openbare werken beter afstemmen 
(voorkomt dubbel werk)

J Schalks 
Bouwmans

Daar waar mogelijk wordt te allen tijde "werk met werk" 
gemaakt. In de planningen worden hier nadrukkelijk 
rekening mee gehouden.

42.Zorg voor regelmatig onderhoud (mos 
gemeentehuis) voorkomt schade en 
hoge kosten 

Vekemans Het reguliere onderhoud is opgenomen in het 
onderhoudsplan van de gemeentelijke gebouwen.

43.goed gepland systematisch onderhoud = 
besparend. Denk aan kosten openbare 
verlichting 

Guus de Haas Zie 33 en 43. 

44.kerken sluiten bespaart geld Anoniem De kerken zijn geen gemeentelijk eigendom. 
45.kerken = bodemloze put Harry De kerken zijn geen gemeentelijk eigendom.
46.gebruik led of smart verlichting openbare 

ruimte/parkeergarage 
Ruud v Amelsfoort Zie 33.

47.groenvoorzieningen bij één bedrijf met 
integraal bestek lijkt goedkoper 

Ruud v Amelsfoort Goed idee. Door aanbestedingen te houden met een groter 
volume (en langere contractduur) kan geld worden 
bespaard. 

48.parkeergarage Hovel: verhuur lege 
plaatsen aan bewoners binnen blauwe 
zone 

Guus de Haas De exploitatie van de parkeergarage zal in de herijking van 
het parkeerbeleid eveneens onderwerp zijn.

49.geen zout uitdelen: kost extra benzine 
(ophalen)

Anoniem Het strooizout wordt ter beschikking gesteld om mensen 
ook daadwerkelijk in staat te stellen hun trottoir sneeuwvrij 
te houden.
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50.richt prov. huisvuilverzameldienst op Hartzema Goed idee. We zullen in regionaal verband bezien wat de 
mogelijkheden hiervoor zijn.

51.richt regionaal rioolbedrijf op Hartzema Zie 51.
52.herijk kapbeleid, ism werkgroep 

biodiversiteit
Hartzema Optie / suggestie: is in onderzoek: namelijk het invoeren 

van een bomenlijst voor niet te kappen bomen i.c.m. 
afschaffen van kapvergunning. Betrekken werkgroep 
biodiversiteit is mogelijk.

53.verkoop groenstrookjes aan particulieren J Schrijver zie ook 21
54.groenbeheer: buurtbeheer/buurttuin 

hoogstraat stedekestraat 
Cathrien v Engelen Betrekken burger / bedrijven bij groenbeheer is 

mogelijkheid (burgerparticipatie). Initiatieven zullen 
positief worden opgepakt. Zie ook 21.

55.groenbeheer: leg ecologische 
plantsoenen aan ipv 
onderhoudsintensieve plantsoenen

Retel Helmrich Groenbeheerplan gaat al uit van zo onderhoudsarm 
mogelijk groen. Suggestie tot aanleg ecologische 
plantsoenen is zeker overweging waard.

56.groenbeheer slimmer: minder doen of 
buurt zelf laten doen

Retel Helmrich Zie 38 en 54.

57.bezuinig op verlichting openbare 
gebouwen/molen de visser

Mw Zandbergen Goede suggestie. In zijn algemeenheid geldt al een 
terughoudend beleid op dat vlak. We stellen voor dit aan 
te scherpen.

58.De "groenstrook" op de hoek 
Herstallenstraat veranderen in 
parkeerplaaten

Stegers De hoeveelheid openbaar groen wordt bepaald in het 
groenstructuurplan. Daarbij komt dat parkeerplaatsen 
alleen worden aangelegd als dit past binnen het 
parkeerbeleid en de noodzaak onomstreden is.

59.slimmer onderhoud, dingen doen die niet 
nodig zijn, dingen niet doen die wel 
nodig zijn

P de Bruijn Efficiënt onderhoud plegen is uitgangspunt van alle 
beheerplannen. Wat wel en niet nodig is zal altijd 
onderwerp van zakelijke (en politieke) afwegingen zijn. 

60.digitaliseer dossiers met autorisatie 
bevoegden

BNF Wegdam Het digitaliseren van dossiers gebeurt nu al. Dit is 
gebonden aan strenge privacy voorschriften die moeten 
worden nageleefd.

61.digitaliseer communicatie met burgers, 
die dat willen

BNF Wegdam In toenemend mate communiceert de gemeente digitaal 
via de website, reactie op inkomende mail en via het 
raadsinformatiesysteem. Het programma "Andere 
Overheid" is daarbij de leidraad.
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62.efficiënter regelen klacht/bezwaar. Meer 
controle hierop en meer persoonlijk 
contact. 

BNF Wegdam Het afdoen van bezwaren (via de commissie 
bezwaarschriften) en klachten is een doorlopend 
aandachtspunt. Het bespreken van het bezwaar in een 
persoonlijk contact maakt daar steeds deel van uit. 

63.minder externe bureaus BNF Wegdam De inhuur van externen is de afgelopen jaren steeds 
verder teruggedrongen. Soms blijft externe expertise 
noodzakelijk, zeker als interne deskundigheid ontbreekt. 
Terughoudendheid is inmiddels het uitgangspunt.

64.potjes/reserveringen leegmaken BNF Wegdam Jaarlijks worden alle reserves tegen het licht gehouden. 
Soms zijn reserves noodzakelijk als verplichte "buffer".

65.samenwerken met andere gemeenten 
m.n. Tilburg 

BNF Wegdam Waar mogelijk wordt al zoveel mogelijk samengewerkt op 
operationeel / uitvoerend vlak met Tilburg. Ook 
samenwerking in de regio is steeds meer een optie.

66.maak onafhankelijke expertcommissie 
voor bezuinigingsideeën, onderwerp is te 
weinig transparant voor leek

Anoniem Het is een bewuste keuze niet alleen "experts" naar 
bezuinigingsopties te laten kijken, gelet op de wens om de 
burger zoveel mogelijk bij dit proces te betrekken.

67.geen externe bureaus inschakelen, 
ambtenaren weten genoeg 

Joop v Iperen Zie 63.

68.voer gemeentewet, hand en 
spandiensten weer in

V Rijswick De mogelijkheid om personeelsleden zo nodig ook ander 
taken te laten uitvoeren dan waarvoor zij zijn aangesteld 
bestaat op grond van de zogeheten CAR-UWO. In 
voorkomende gevallen zal hiervan gebruik gemaakt 
(kunnen) worden.

69.gebruik open source software Hartzema Goed idee. Van deze mogelijkheid wordt wat de website 
betreft gebruik gemaakt. We onderzoeken in hoeverre wij 
dit verder kunnen doorvoeren om kosten te besparen.

70.neem tablet pc voor raadsleden Hartzema Dit lijkt ons geen bezuiniging. Via het onlangs ingevoerde 
raadsinformatiesysteem op onze website ontvangen de 
raads- en commissieleden alle informatie digitaal. 

71.nieuwe beleid eerst procesmatig, dan 
pas projectmatig 

Hartzema Niet alles wat "nieuw beleid" is leidt tot een procesmatige 
werkgang. Sommige zaken vragen eerst om een 
projectmatige aanpak en worden daarna procesmatig 
uitgevoerd. 
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72.beëindig niet-verplicht beleid (tenzij 
maatschappelijk onontkoombaar)

Hartzema Veel beleid en uitvoering van taken is niet verplicht, maar 
het gevolg van politieke keuzes. Deze houden wij nu 
opnieuw tegen het licht.

73.kopieer nieuw beleid van vergel. 
gemeenten

Hartzema Er wordt al zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
bijvoorbeeld modelverordeningen (VNG). Bij de 
ontwikkeling van nieuw beleid wordt altijd gekeken naar 
wat er elders al is. Vaak moet wat elders al werkt cq. van 
kracht is, dan nog wel voor onze gemeente in orde 
gemaakt worden,

74.meervoudig geconcentr. Ambtelijke 
poolvorming

Hartzema Zie 65.

75.minder externe bureaus, denk ook eens 
aan studenten, univ. inschakelen

V Dommelen Zie 63.

76.gemeentegids digitaal behalve wie 
papier wil

 Anoniem Gemeentegids wordt gemaakt door een uitgever en kost 
de gemeente niets. Alleen digitaal verspreiden beperkt 
attentiewaarde.

77.geen gratis koffie in gemeentehuis Anoniem Is een mogelijkheid. Gratis koffie is er voor gasten / 
wachtenden.

78.bekijk personeelsbestand kritisch + 
taakomschrijving

Anoniem Dat gebeurt doorlopend. De Goirlese personeelsformatie is 
(zo bleek uit een recente benchmark) gemiddeld 20% 
kleiner dan bij vergelijkbare gemeentes.

79.ambtenaren kritischer naar zichzelf+ 
taak kijken

P Verschure Zie 78.

80.bezuinig op formatie communicatie: 1 fte 
is voldoende 

P Verschure De formatie communicatie is gebaseerd op de omvang van 
het takenpakket. Afbouw kan alleen als in de omvang van 
de werkzaamheden wordt geschrapt en dat is een politieke 
afweging.

81.bevoegdheden lager in de ambtelijke 
organisatie leggen 

P Verschure Daar waar mogelijk (en het verantwoord wordt geacht) 
gebeurt dit. Bepaalde verantwoordelijkheden blijven 
toebedeeld aan leidinggevenden.

82.geen externe bureaus, gebruik Goirlese 
ervaringsdeskundigen

P Verschure Zie 63.

83.verbeterbord ophangen P Verschure Prima idee! Dat gaan we uitvoeren
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84.minder inspraak/inspreken P Verschure Dit zou in strijd zijn met gemaakte (politiek bestuurlijke) 
afspraken over de wijze waarop burgers worden betrokken 
bij beleid en uitvoering (participatie). 

85.bezuinig op formatie griffie: 1 fte is 
voldoende 

P Verschure De totale ambtelijke formatie (dus ook die van de griffie) 
wordt voortdurende gemonitord. Zie ook 78.

86.zeg vaker nee als gemeente 
(tering/nering)

P Verschure Het "nee-zeggen", oftewel niet ingaan op voorstellen of 
afwijzen van verzoeken gebeurt altijd op basis van 
beleidskeuzes of aan de hand van regelingen. Al dan niet 
handelen is een afgeleide van gemaakte bestuurlijke / 
politieke keuzes.

87.schaf commissies af P Verschure Er wordt nagedacht over andere vormgeving van de 
commissies. Ook algehele afschaffing is daarbij een 
denkbare optie.

88.schaf tevredenheidonderzoeken af, 
burger is tevreden 

P Verschure Is een optie. Echter de onderzoeken gebruiken wij om na 
te gaan of de burger ons handvaten geeft de 
dienstverlening nog verder te verbeteren. Dat de burger 
tevreden is, is een aanname die wij niet op voorhand 
delen. Afbouw van het aantal onderzoeken is een optie.

89.duurdere plannen oormerken met sticker 
'andere termijn bepaling' 

P Verschure Het invoeren van een andere afdoeningtermijn leidt niet 
tot lagere kosten, hooguit tot uitstel. Eén van de 
mogelijkheden in dit kader is het niet meer in behandeling 
nemen van bepaalde verzoeken, dan wel het in rekening 
brengen van hogere (kostendekkende) leges. 

90.stop met burgerjaarverslag P v Hoesel Het burgerjaarverslag is een wettelijk verplicht item. De 
kosten zullen zoveel mogelijk worden beperkt. Als met 
huis-aan-huis verspreiding wordt gestopt, kunnen de 
kosten worden teruggedrongen. 

91.stop met burgerjaarverslag, leg ter 
inzage 

 G de Haas Zie 90.

92.stop met burgerjaarverslag, leg ter 
inzage

P Verschure Idem.

93.Stop met burgerjaarverslag Anoniem Idem.
94.Stop met Krasnogorsk en LOG Anoniem Maakt deel uit van de bezuinigingsopties.



Bijlage 3 - Ideeën afkomstig van het digitale forum

95.Stop met gemeentegids , alleen nog 
digitaal (ook ivm milieu)

Karen Molin v 
Oosterbeek

Zie 76.

96.meer samenwerken = kansen ipv 
bedreigingen/

Frans v Dongen Zie 65.

97.maak permanente verbeterbus op 
internet

Mark Verhoeven Goede suggestie. Zie ook 83.

98.procedures versnellen, en 
vereenvoudigen, kijk naar Boekel

Bart Schouten Het versnellen van procedures en deregulering krijgt volop 
aandacht. Dat verhoogt efficiency en tevredenheid van 
burgers, maar leidt niet altijd en ook niet automatisch tot 
lagere kosten.

99.Welstandscommissie afschaffen Bart Schouten Is een optie die wij zullen overwegen.
100.Meer met fulltimers werken: efficiënter, 

en meer met 65+: goedkoper 
J Schalks 
Bouwmans

In een soms krappe arbeidsmarkt is het niet altijd mogelijk 
fulltimers aan te stellen. Veel vrouwen wensen graag 
parttime te werken. Het aanbod van 65-plussers op de 
arbeidsmarkt is beperkt.

101.Handhaven = meer opbrengst 
genereren (bonnen) 

J Schalks 
Bouwmans

Handhaving moet omdat er controle moet zijn op genomen 
besluiten en /of wet-en regelgeving. De boete is een 
middel dat er voor zorgt dat de regels worden nageleefd.

102.Schade vandalisme verhalen op daders 
of ouders

 J Schalks 
Bouwmans

Schadeverhaal vindt (zo mogelijk) altijd plaats.

103.kosten ontmanteling hennepkwekerijen 
op overtreders verhalen ipv zelf betalen

Ruud v Amelsfoort Zie 102.


