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Samenvatting 

De 61 basisscholen en 4 speciale basisscholen in onze gemeente vallen onder het bestuur 

van 10 schoolbesturen. Twee van deze schoolbesturen, VCO Quercus en stichting katholiek 
onderwijs Hoofddorp (SKOH), willen met elkaar een bestuurlijke fusie aangaan. Zij hebben 

daartoe een intentieverklaring opgesteld en verwachten het onderzoek en het overleg met 
betrokken partijen eind juni af te ronden. Voor de zomervakantie willen zij hun 

fusievoornemen op grond van artikel 64a van de Wet Primair Onderwijs (hierna: WPO) ter 

goedkeuring voorleggen aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 

Op grond van artikel 64b, lid 2 onder j van de WPO moet er van alle gemeenten waarin 

beide besturen scholen hebben, door burgemeester en wethouders een advies worden 

uitgebracht over de wenselijkheid van de voorgenomen fusie. De schoolbesturen VCO 

Quercus en SKOH hebben daarom per brief d.d. 24 mei 2013 uw college gevraagd een 
advies uit te brengen. 

Inleiding 

De komende jaren zijn er steeds minder kinderen die naar de basisschool gaan, ook in 
Haarlemmermeer. Deze daling is niet van tijdelijke aard. Landelijk laten de prognoses een 

gemiddelde daling zien van 9 procent tot 2020, daarbij wordt in sommige gebieden zelfs een 
daling van meer dan 30% verwacht. Voor Haarlemmermeer is de verwachte daling tot 2020 

12%, deze ontwikkeling vraagt om een gerichte aanpak. In het Integraal Huisvestingsplan 

(I HP) 2011 is daarom opgenomen dat we samen met het onderwijsveld een zorgvuldig 
proces willen doorlopen om de koers van de toekomst goed te bepalen. Daarbij zijn de 

volgende ontwikkelingen benoemd; de ontwikkeling van het aantal kinderen in 

Haarlemmermeer, de schoolgrootte, de verwijzing/ voedingsgebieden en diversiteit en tot 
slot de bestuurlijke samenwerking. 

De schoolbesturen VCO Quercus en SKOH geven aan dat zij naar aanleid ing van de 
gemeentelijke beleidsgronden in het IHP 2011 zich gezamenlijk zijn gaan bezinnen over de 

toekomst van hun scholen en de bestuurlijke aansturing. Dit heeft ertoe geleid dat zij in 
november 2012 met elkaar de intentie hebben uitgesproken te willen streven naar een 

bestuurlijke samenvoeging onder één rechtspersoon van de scholen van VCO Quercus en 

SKOH. 
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Context 

Met ingang van 1 oktober 2011 zijn de Wet fusietoets in het onderwijs en de Regeling en 

beleidsregels fusietoets in het onderwijs in werking getreden. De fusietoets is bedoeld om na 
te gaan of besturen die willen fuseren een zorgvuldig besluitvormingsproces hebben 

doorlopen, ook met de ouders en het personeel. Daarnaast wordt getoetst of de 
keuzevrijheid voor leerlingen en hun ouders gewaarborgd blijft. Besturen die tot een fusie 

willen besluiten moeten daarom op grond van artikel 64a, lid 1 WPO bij een bestuurlijke fusie 

van tien scholen of meer na de fusie, de minister toestemming vragen voor de fusie. Daarbij 

moet er door alle gemeenten waarin beide besturen scholen hebben, op grond van artikel 

64b, lid 2, onder j WPO een advies worden uitgebracht door burgemeester en wethouders 
over de wenselijkheid van de voorgenomen fusie. 

Probleemstelling 

Schoolbestuur VCO Quercus heeft 11 scholen, waarvan een in Badhoevedorp, een in 
Abbenes en negen in Hoofddorp. Schoolbestuur SKOH heeft in totaal 8 scholen, waarvan 

een in Buitenkaag en zeven in Hoofddorp. Bij een bestuurlijke fusie van VCO Quercus en 

SKOH vallen er onder de nieuwe rechtspersoon 19 scholen. Toestemming vragen aan de 

minister met daarbij een advies van burgemeester en wethouders van de betrokken 

gemeenten over de wenselijkheid van de voorgestelde fusie is daarom een vereiste. 

Doelstelling 

De doelstelling van beide besturen is te komen tot een bestuurlijke fusie van de Vereniging 

voor Christelijk Onderwijs Quercus en de Stichting Katholiek Onderwijs Hoofddorp. 

Oplossingen 

Op grond van de opgenomen criteria in de beleidsregels bij de fusietoets is er van rijkswege 

geen significante belemmering voor de voorgenomen fusie. Voor gemeenten is in de 

wetgeving niet nader geduid waarop het advies van de gemeente gebaseerd kan, moet of 

mag worden. De gemeenten dienen aan te geven of zij de fusie wel of niet wenselijk vinden. 

Op basis hiervan is er voor de gemeente Haarlemmermeer na zorgvuldige afweging geen 
reden negatief te adviseren over de voorgenomen fusie. Mede door een positief advies van 

de gemeente Haarlemmermeer kan de voorgenomen fusie doorgang vinden. 

Effecten 

Door een bestuurlijke fusie van VCO Quercus en SKOH, twee schoolbesturen met een 

aansluitende levensbeschouwelijke visie, gaan 19 van de 30 scholen in de kern Hoofddorp 

onder de nieuwe rechtspersoon vallen met daarbij 2/3 aandeel van de totale 

leerlingenpopulatie. Beide besturen hebben aangegeven niet te verwachten dat zij alle 

scholen in Hoofddorp in stand kunnen houden. Wel dat zij door de fusie meer scholen 

kunnen behouden en het huidige gespreide aanbod van bijzonder en openbaar onderwijs 

beter kunnen waarborgen. Ook in Abbenes/Buitenkaag, willen zij door een intensieve 
samenwerking, de beide kleine scholen handhaven. Beide voornemens sluiten aan bij de 

processen die de gemeente in gang zet of gaat zetten. 
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Afweging 

Volgens de door het ministerie OCW vastgestelde beleidsregels en inhoudelijke toetscriteria 
bij een bestuurlijke fusie in het basisonderwijs, is er sprake van een significante 

belemmering voor een bestuurlijke fusie als er een zodanige afname in de variatie van het 

onderwijsaanbod is, dat er voor één of meer bij de fusie betrokken rechtspersonen een 

marktpositie van meer dan 50% ontstaat in de gemeente of gemeenten waarin de te fuseren 

rechtspersonen scholen in stand houden, zonder dat daarvoor een aannemelijke 
rechtvaardigheidsgrond aanwezig is. 

Gemeentebreed is deze marktpositie van meer dan 50% bij de voorgenomen fusie van 

Quercus en SKOH in Haarlemmermeer niet aan de orde, in de kern Hoofddorp echter wel. 
Na de voorgenomen fusie vallen 16 van de 30 basisscholen in Hoofddorp onder de nieuwe 

rechtspersoon met een aandeel van 2/3 van de leerlingpopulatie. De wethouder Onderwijs 

c.a . heeft hierover overleg gevoerd met de schoolbesturen VCO Quercus en SKOH. 

Zij geven aan zich van deze situatie bewust te zijn en met de fusie juist te beogen het 
huidige gespreide aanbod van het bijzonder onderwijs en openbaar onderwijs in Hoofddorp 

voor de toekomst te waarborgen. Zij vinden daarbij een goed overleg en samenwerking met 
de gemeente en de andere schoolbesturen belangrijk. Door de voorziene krimp zal in de 

toekomst zeker een aantal kleine scholen in Hoofddorp hun bestaansrecht verliezen. Op de 
scholeneilanden zijn veelal twee bijzondere en een openbare school. Bij de noodzaak in de 

toekomst een van deze drie scholen te sluiten, hebben zij aangegeven dat dit dan een van 

de twee bijzondere scholen moet zijn. 

De schoolbesturen VCO Quercus en SKOH maken duidelijk niet de keuze voor 
samenwerkingsscholen (fusie openbare en bijzondere school). Zij kiezen bewust voor een 

bestuurlijke samenvoeging van twee schoolbesturen voor bijzonder onderwijs die een 
aansluitende levensbeschouwelijke visie delen. Reden daarvoor is niet alleen dat zij de 

aansturing van een school door één bestuur als minder complex zien, maar vooral dat zij 
hiermee voor de toekomst ook het bestaande aanbod in Hoofddorp voor bijzonder 

(christelijk , katholiek) en ook openbaar onderwijs willen waarborgen. Z ij hebben daarbij 

aangegeven dat na de voorgenomen fusie de bestaande scholen ieder hun christelij ke of 

katholieke identiteit behouden en alleen nieuwe scholen de interconfessionele grondslag 

krijgen. Als een van de scholen op een scholeneiland in Hoofddorp moet sluiten, zullen ze in 

overleg met de ouders besluiten wat de identiteit van de school wordt. 

Niet alleen in Hoofddorp maar ook in het zuiden van Haarlemmermeer zien de 

schoolbesturen VCO Quercus en SKOH kansen. Zij willen de samenwerking van hun 
scholen in Abbenes en Buitenkaag nader onderzoeken en komen tot een optimalere 

vormgeving van het onderwijsaanbod. 

De schoolbesturen Quercus en SKOH werken al op veel zaken samen. In verband met een 

nieuw te stichten school in Tooienburg-Zuid hebben zij zelfs in 2008 de Vereniging 

Interconfessioneel Primair Onderwijs Haarlemmermeer (VIPOH) opgericht. Deze plannen 

zijn nu als gevolg van de stagnatie in de ontwikkeling van het gebied on hold gezet. 
De schoolbesturen VCO Quercus en SKOH beogen door de voorgenomen fusie een stevige 

organisatie neer te zetten die is toegerust om een goede onderwijskwaliteit te waarborgen 
voor hun scholen zonder daarbij een te zware bestuurslaag te creëren. 
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Met de bestuurlijke fusie ontstaan voor beide besturen ook meer mogelijkheden om 
personeel uit te wisselen en specialistische zaken zoals onderwijshuisvesting of 

leerlingenzorg goed uit te voeren. 

Beide besturen hebben aangegeven hun interne medezeggenschapsorganen nauw te 

hebben betrokken bij de fusie. Een aantal thema's hebben zij in werkgroepen uitgewerkt, 
waarbij vanuit de GMR zowel de personeels- als de oudergeleding betrokken is. 

Voor VCO Quercus geldt dat zij ook hun leden om instemming hebben gevraagd. 

Beide besturen hebben ook laten weten dat zij van hun collega-besturen geen bezwaren 

hebben vernomen. 

Communicatie 
De voorgenomen fusie is via overleg met beide schoolbesturen en gemeente 

gecommuniceerd. Externe communicatie richting ouders en direct betrokkenen over de fusie 
is een verantwoordelijkheid en actie van betrokken schoolbesturen en scholen. 

Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 
1. positief te adviseren over de voorgenomen fusie van vereniging voor christel ij k onderwijs 

Quercus en stichting katholiek onderwijs Hoofddorp (SKOH); 

2. akkoord te gaan met bijgaande conceptbrief; 

3. deze nota ter informatie te zenden aan de raad . 

Bijlage(n) 

Adviesverzoek 
Concept antwoordbrief 
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Afgedaan 

Geachte College, 

De besturen van de Vereniging Quercus en de Stichting Katholiek Onderwijs Hoofddorp 
(SKOH) onderzoeken de mogelijkheden voor bestuurlijk samengaan. 
Bijgaand zenden wij u de Intentieverklaring waarin de aanleidingen voor fusie staan 
vermeld. 

Na afronding van hun fusieonderzoek en de besluitvorming daaromtrent, zullen de 
besturen hun fusievoornemen moeten voorleggen aan de Minister van OCW in het kader 
van de zgn. fusietoets (art. 64a WPO). Dit dient te gebeuren aan de hand van een zgn. 
fusie-effectrapportage (FER). 

Bij de FER dienen de colleges van B&W van de betrokken gemeenten een advies te geven 
ten aanzien van de wenselijkheid van de voorgenomen fusie. Hierbij verzoeken wij u een 
dergelijk advies aan ons te doen toekomen. Uiteraard zijn wij gaarne bereid de 
achtergronden van onze fusievoornemens nader aan u toe te lichten. 

Hoogachtend, 

namens VCO Quercus, 

der Kroon, 
VB SKOH 

CE. Niezing 
voorzitter CvB VCO Quercus 



Intentieverklaring 
Het college van bestuur van de St icht ing Kathol iek Onderwi js Hoofddorp (verder: 
SKOH) 

en 

het college van bestuur van de Vereniging Chr iste l i jk Onderwi js Quercus (verder: 
Quercus) 

overwegende dat: 
o zich in de regio Haarlemmermeer goede mogelijkheden voor bestuurlijke 

samenvoeging voordoen tussen partijen gezien hun aansluitende 
levensbeschouwelijke visies, gelijke doelstellingen en reeds bestaand 'nabuurschap' 
(onder andere tot uiting komend in hun gezamenlijke participatie in de Vereniging 
Interconfessioneel Primair Onderwijs Haarlemmermeer); 

o bestuurlijke samenwerking, met name in de vorm van bestuurlijke schaalvergroting 
(mits binnen aanvaardbare condities), goede mogelijkheden biedt om gebruik te 
maken van kansen en in te spelen op bedreigingen ( krimp en bezuinigingen) waar 
schoolbesturen mee te maken krijgen; 

o beide besturen zich in hun gesprekken over een mogelijke bestuurlijke samenvoeging 
voortdurend bewust zijn van hun eigen rol, maar ook die van andere betrokkenen in 
de lokale context, zoals de gemeente, de ouders en leerlingen en aan het onderwijs 
gerelateerde maatschappelijke randdiensten; 

» de besturen een gezamenlijke visie hebben op de vorming van een basisschool vanuit 
5 kernaspecten, te weten onderwijskwaliteit, continuïteit, identiteit, 
bereikbaarheid/leefbaarheid en flexibiliteit/ duurzaamheid; 

o een en ander adequaat is verkend en beschreven in een rapportage 'Verkenning 
Samenwerking SKOH en Quercus' (02L, september 2012) en een visiedocument 
'Quercus en SKOH, de verkenning voorbij'; 

o is vastgesteld dat intern bij de daarvoor relevante organen en geledingen (raden van 
toezicht, directies, gemeenschappelijke medezeggenschapsraden, medewerkers en 
algemene ledenvergadering) voldoende draagvlak is verkregen voor een dergelijke 
bestuurlijke samenvoeging (met inachtneming van het navolgende); 

spreken de intentie uit te willen streven naar bestuurlijke samenvoeging onder 
één rechtspersoon van de scholen van SKOH en Quercus 

dit onder het voorbehoud dat: 
o een uit te voeren onderzoek naar de consequenties en uitwerkingen van zo'n 

bestuurlijk samengaan tot voor alle partijen aanvaardbare invullingen en resultaten 
zal leiden, ten minste ook ten aanzien van de bestuurlijke inrichting; 

Versie definitief 



o de finale besluitvorming de vereiste goedkeuring zal krijgen van de betrokken interne 
organen (toezichthouders, gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en 
ledenvergadering) en het Ministerie van OCW en ook anderszins voldoende draagvlak 
zal krijgen. 

Ter uitwerking van deze intentie geldt het volgende: 
1) SKOH en Quercus starten een onderzoeks- en uitwerkingstraject waarin ten aanzien 

van de beoogde bestuurlijke samenvoeging risico's in kaart worden gebracht en 
uitwerkingskeuzes worden verkend en van voorstellen voorzien. 

2) Het onderzoek zal plaatsvinden met inachtneming van reeds bereikte 
overeenstemming ten aanzien van de bestuurlijke inrichting. 

3) Het onderzoek zal zich ten minste richten op de volgende beleidsterreinen en 
thema's: 
a) Identiteit 

- Verkenning van overeenkomsten en eventuele verschillen ten aanzien van 
grondslag en levensbeschouwing in het onderwijs, het toelatingsbeleid en het 
personeelsbeleid. 

- Doen van een voorstel ten aanzien van een gedeelde grondslagformulering. 
b) Onderwijskwaliteit. 

- Beoogde onderwijskundige meerwaarde van de bestuurlijke samenvoeging. 
- Vergelijking van gebruikte kwaliteitssystemen en leerlingvolgsystemen. 
- Mogelijke effecten op onderwijskundige diversiteit van het onderwijsaanbod en 

het schoolklimaat. 
- Verkenning van het verdere onderwijsaanbod (o.a, diversiteit naar richting) 

binnen de regio. 
- Mogelijke onderwijskundige risico's van de bestuurlijke samenvoeging. 

c) Bestuur & organisatie. 
- Keuze gewenste rechtspersoonsvorm na samenvoeging. 
- Keuze gewenste inrichting van bestuur en toezicht na samenvoeging. 
- Voorstellen ten aanzien van personele bezetting van intern toezicht en college 

van bestuur. 
- Voorstel ten aanzien van autonomie op schoolniveau en bijpassend 

managementstatuut. 
- Voorstel ten aanzien van uitgangspunten voor inrichting van 

medezeggenschap na samenvoeging. 
- Inrichting van stafdiensten en administratieve ondersteuning. 

d) Personeel & rechtspositie. 
- Oriëntatie op bestaande regelingen voor ontslagbeleid of 

werkgelegenheidsbeleid per bestuur en doen van voorstellen voor een 
passende regeling na samenvoeging , waaronder eventueel verkenning van 
personele effecten op langere termijn in relatie tot prognoses. 

- Verkenning en afstemming van bovenschoolse arbeidsvoorwaarden (zoals 
functiebouwwerk, functiemix, afvloeiingsvolgorde, toelagen e.d.) en 
bovenschools personeelsbeleid. 

- Inventarisatie van bestaande wachtgelderverplichtingen en andere 
voorzienbare personele risico's. 

e) Financiën en huisvesting. 
- Verkenning van financiële kengetallen. 
- Vergelijking van uitgangspunten voor financieel beleid en voorstellen voor 

inrichting daarvan na samenvoeging. 
- Financiële risicoscan, mede in relatie tot huisvesting, onderhoud, inrichting en 

personeel. 
- Vergelijking van bovenschoolse afdrachten voor en na bestuurlijke 

samenvoeging. 
- Verkenning van eventueel vermogen uit andere bronnen dan 

overheidssubsidies, onroerend goed, relaties met steunstichtingen e.d. 
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4) De uitvoering van het onderzoeks- en uitwerkingstraject wordt in handen gelegd van 
een stuurgroep, bestaande uit de colleges van bestuur van SKOH en Quercus. De 
stuurgroep heeft tevens tot taak de beide organisaties regelmatig tussentijds te 
informeren (toezichthouders, directeuren, gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraden, teams en algemene ledenvergadering) en de 
besluitvorming rond het onderzoekstraject te coördineren. 

5) De stuurgroep kan zich laten bijstaan door een externe adviseur en kan naar eigen 
inzicht een verdere werkorganisatie inrichten (waartoe een beroep kan worden 
gedaan op andere functionarissen, binnen of buiten de betrokken organisaties). 

6) Het onderzoeks- en uitwerkingstraject moet leiden tot een integrale rapportage welke 
zich leent voor finale afweging, inspraak en besluitvorming, zoveel als mogelijk met 
inachtneming van de voorwaarden die gelden voor een fusie-effectrapportage. 

7) De stuurgroep wordt geacht zijn werkzaamheden te starten in januari 2013 en de 
rapportage als bedoeld onder 5) op te leveren vóór de zomervakantie van 2013. 
Bestuurlijke samenvoeging zou vervolgens gerealiseerd kunnen worden per 1 januari 
2014, dan wel zoveel later als noodzakelijk blijkt. 

8) Partijen verdelen de kosten die verbonden zullen zijn aan het onderzoeks- en 
uitwerkingstraject onderling gelijkelijk (waarbij derhalve ieder van de twee besturen 
50% voor zijn rekening neemt). 

9) Partijen zullen vanaf heden ingrijpende ontwikkelingen binnen de eigen organisatie 
aan elkaar melden en zullen ingrijpende besluiten zo mogelijk wegen en nemen in het 
licht van mogelijk bestuurlijk samengaan. 

Aldus besloten, 

plaats en datum), 

E. Niezing, 
Voorzitter College van bestuur Quercus 

A. J. M^van'dlgt^f oon 
Voorzitter College van bestuur SKOH 

Zwieten 
Lid College van bestuur Quercus 

M.A.M. Vendel 
Lid College van bestuur SKOH 
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Onderwerp Adviesverzoek Fusietoets Primair Onderwijs  

 

Geachte besturen, 
 
Met uw brief van 24 mei 2013 bericht u dat u samen de mogelijkheden onderzoekt voor het 
bestuurlijk samengaan van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Quercus en de Stichting 
Katholiek Onderwijs Hoofddorp. Het onderzoek en overleg met betrokken partijen denkt u 
eind juni 2013 af te kunnen ronden en daarna wilt u uw fusievoornemen op grond van artikel 
64a van de Wet Primair Onderwijs (hierna: WPO) ter goedkeuring voorleggen aan OCW. U 
vraagt ons een advies uit te brengen over de wenselijkheid van uw voorgenomen fusie, dit 
op grond van artikel 64b, lid 2 onder j van de WPO. Wij berichten u het volgende. 
 
Overwegende dat: 
 
- ook in Haarlemmermeer het aantal basisschoolleerlingen gestaag zal dalen; 
- dit een gerichte aanpak vraagt voor het behoud van een gespreid onderwijsaanbod met 

voldoende keuzemogelijkheden binnen de diverse kernen van onze gemeente; 
- dit schoolbesturen vergt met voldoende omvang om een stevige organisatie neer te 

zetten die is toegerust een goede onderwijskwaliteit te waarborgen voor hun scholen; 
- u door uw voorgenomen fusie een marktpositie zult hebben van 16 van de 30 

basisscholen in de kern Hoofddorp met daarbij 2/3 aandeel van de leerlingpolulatie; 
- in een overleg met wethouder Nederstigt u heeft aangegeven dat: 

- met de voorziene krimp u het handhaven van het huidige gespreide 
  onderwijsaanbod met daarbij de keuze tussen bijzonder en openbaar onderwijs in 
  de kern Hoofddorp wilt waarborgen; 
- u daarbij een goed overleg en samenwerking met de gemeente en de andere  
  schoolbesturen belangrijk vindt; 
- er op de scholeneilanden veelal twee bijzondere en een openbare school zijn  
  en bij de noodzaak een van deze drie scholen te sluiten, dit een bijzondere school  
  moet zijn; 
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- de huidige bijzondere scholen in de kern Hoofddorp onder de nieuwe  
  rechtspersoon hun huidige christelijke en katholieke identiteit zullen behouden en 
  alleen nieuwe scholen de interconfessionele grondslag zullen krijgen. Als een van  
  de scholen op een scholeneiland in Hoofddorp moet sluiten, u in overleg met de  
  ouders zult besluiten wat de identiteit van de school wordt; 
- met de voorgenomen fusie een professionaliseringsslag wordt maakt voor de  
  nieuwe organisatie op het gebied van o.a. bedrijfsvoering, personeel, 
  werkgelegenheid en onderwijshuisvesting; 
- u uw verhaal heeft gedeeld met de collega-schoolbesturen in Haarlemmermeer 
  en er geen twistpunt over is ontstaan. Ook naar aanleiding van de persberichten 
  heeft u geen negatieve geluiden gehoord; 
- u door de voorgenomen fusie ook kansen ziet voor het behoud van uw kleine  
  scholen in de kernen Abbenes en Buitenkaag. Dit vind u maatschappelijk gezien  
  belangrijk en daarom loopt er nu een onderzoek hoe door een intensieve  
  samenwerking, binnen de regelgeving, de scholen in stand gehouden kunnen 
  worden; 
- uw GMR’en achter de voorgenomen fusie staan en u een dezer dagen de  
  onderhandelingen met ze denkt af te ronden; 

 
hebben wij  besloten een positief advies uit te brengen over uw voorgenomen fusie. 
 
Een verplicht onderdeel van uw aanvraag bij OCW voor de voorgenomen fusie is de fusie-
effectrapportage. Deze rapportage hebben wij niet gezien, onze overwegingen zijn 
gebaseerd op de door u mondeling verstrekte toelichting op uw beleidsvoornemens bij de 
voorgenomen fusie.  Wij vertrouwen erop dat deze toelichting conform de inhoud van de 
fusie-effectrapportage is. Verschillen daarin kunnen leiden tot een herzien van ons advies. 
 
Graag vernemen wij de verdere stappen richting het Ministerie en andersom. Tevens stellen 
wij prijs op toezending van een kopie van de fusie-effectrapportage. 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, de burgemeester,  
 
 
 
drs. C.H.J. Brugman drs. Th.L.N. Weterings 
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