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Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Belangrijk is dat in ieder geval de werkgeversbenadering continu wordt gemonitord. Het project kan 
zeker een kans van slagen hebben maar het moet niet zo zijn dat het een antwoord is op een niet 
bestaande vraag. Of een verkeerd antwoord op de vraag. Er zal dus continu en heel goed moeten 
worden geïnventariseerd welke behoeften er echt leven bij werkgevers en ook ZZP-ers.

De voorwaarden zijn zoveel als mogelijk opgenomen in het voorstel, echter het betreft een pilot 
waarbij ook landelijk nog niet veel ervaring is opgedaan.
Het opgenomen overzicht van risico’s geeft duidelijk de onzekerheden weer t.a.v. dit project. Met 
name vanwege de onzekere arbeidsmarkt door Corona.

Agendapunt 5: Richting plan van aanpak laaggeletterdheid G&V
bespreken
Gevraagde besluiten: Geen, bespreken.
Advies: Instemmen met de richting.
Toelichting: Uitgaan van bestaande middelen (WEB, POW, rijksbijdrage van ca. € 124.000 inmiddels 
bekend via septembercirculaire). Het concept-plan is besproken in het PHO SD HBEL en met de 
betrokken wethouders in Huizen (Hoelscher - laaggeletterdheid/SD, Rebel - Wet Educatie 
Beroepsbevolking/Werk & Inkomen en Verbeek - bibliotheek en onderwijs). De genoemde punten zijn 
opgenomen in een matrix en worden verwerkt in het plan.

Agendapunt 4: Mobiliteitsdienstverlening G&V
vaststellen
Gevraagde besluiten:
1. Het voorstel mobiliteitsdienstverlening vaststellen.
2. Instemmen met het benutten van € 200.000,- vanuit het regionale budget Perspectief op werk. 
Advies: Instemmen met beide voortellen.
Toelichting:
Dit project heeft primair tot doel om te voorkomen dat mensen met een dienstverband en ZZP-ers 
door de Coronacrisis zonder werk komen te zitten, door ze aan werk te helpen in sectoren die wel 
lopen, al dan niet als gevolg van de Coronacrisis. Dit om instroom in de uitkering (UWV/gemeente) te 
voorkomen. Als neveneffect wordt genoemd het verbreden van het netwerk van werkgevers waardoor 
er ook werkgelegenheid “naar boven” komt voor P-wetters en WW-ers.
Eerder is door de portefeuillehouders en de Werkkamer ingestemd met het voorstel onder voorbehoud 
van een uitgewerkt voorstel. Daarnaast heeft het DO nog de volgende voorwaarden meegegeven:

• Onderscheid maken tussen de reguliere dienstverlening van het WSP en deze extra diensten 
en de rol van het UWV daarin.

• De te verwachten opbrengsten en resultaten in kaart brengen.
• Monitoring van de opbrengsten en resultaten.

Toelichting:
Agendapunt 3: Stand van zaken Werken aan Werk en Perspectief op Werk 
vaststellen
Gevraagde besluiten: Kennis nemen van de monitor Werken aan werk en Perspectief op werk 
Advies: N.v.t.
Toelichting: Een tweetal projecten is niet van start gegaan: Het innovatiefonds initiatieven uit de 
samenleving en de Jongerenvouchers. De voor deze projecten gereserveerde middelen worden, 
mede als gevolg van de Coronacrisis, herbestemd voor projecten die tijdens het PHO mondeling 
worden toegelicht. Een daarvan is de mobiliteitsdienstverlening waarover bij punt 4. wordt 
geadviseerd. De jongerenvouchers is een initiatief dat vanuit de HBEL komt en dat lokaal al was 
opgezet voor de totstandkoming van het arbeidsmarktbewerkingsplan Werken aan werk, en bij ons 
gewoon van start is gegaan met de reeds daarvoor gereserveerde eigen middelen.
Van alle projecten is het Wijkleerbedrijf erg succesvol. Vanuit de HBEL is inmiddels een groep van 6 
inwoners gestart. In 2021 zal eenzelfde soort groep (qua omvang) starten.
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Gemeente Huizen
-vervolgblad-

Agendapunt 9: Stand van zaken beleidsplan B&O
bespreken
Gevraagde besluiten: bespreken ontwikkelingen
Advies: Er wordt gesproken over diverse relevante plannen. Het belangrijkste is een duidelijke 
afbakening van wat binnen B&O valt, en wat binnen andere plannen en taakvelden zoals het lokale 
sociale beleid{splan). Op dit moment fungeert B&O deels als een vergaarbak van een breed scala aan 
projecten en mist prioritering. Om dit voor het nieuwe beleidsplan te voorkomen is het zaak om per 
hoofdopgave goed af te bakenen wat de taken zijn en vervolgens aan te geven welke van deze taken 
regionaal moeten worden opgepakt en welke lokaal worden opgepakt. Hierbij verwachten we een 
beargumentering waarom regionaal oppakken noodzakelijk is.
Ook is het van belang of het beleidskader dan wel de rijksmiddelen leidend zijn. Tevens zal de mate 
van regionale solidariteit onderwerp van gesprek moeten zijn.
Toelichting: zie hierboven.

Agendapunt 13: Beeldvormig opties pilot Donnerschool
bespreken
Gevraagde besluiten: bespreken opties
Advies en toelichting:
Het conceptvoorstel hebben we vorige week besproken in de werkgroep OZA. Vrijwel alle gemeenten 
willen dat de pilot wordt voortgezet, vanwege het belang van continuïteit van zorg aan deze kwetsbare 
kinderen en het feit dat deze manier van werken op basis van de voorlopige berekeningen goedkoper 
is dan het verlenen van aparte beschikkingen per kind. Stoppen van deze pilot betekent dat een 
aantal leerlingen dat nu op school zit en zorg ontvangt, straks thuis komt te zitten. Een aantal punten 
is meegegeven om in het definitieve voorstel te verwerken. Vrijwel alle punten zijn in het voorstel 
verwerkt:

In plaats van 4 jaar hebben wij voorgesteld om de pilot te verkorten naar 2 schooljaren, 
waarna de pilot geëvalueerd wordt door een onafhankelijk bureau. Op basis van de resultaten 
besluiten of structurele inbedding gewenst is.
In het conceptvoorstel staan twee scenario’s beschreven: 1 voortzetten van de pilot en 2. 
Stoppen met de pilot. De gemeenten kiezen unaniem voor voortzetten van de pilot. In het 
conceptvoorstel staat bij scenario 1, twee opties A en B. Het advies om voor scenario A te 
kiezen. Dit betekent dat alle zorg die geleverd wordt zonder beschikking wordt voortgezet 
(Youké en Levvel/De Bascule). De verdeelsleutel/afrekening dient plaats te vinden op basis 
van daadwerkelijk gebruik van zorg. Gemeenten schieten het bedrag voor op basis van het 
aantal inwoners en aan het eind van het jaar vindt afrekening plaats op basis van 
daadwerkelijk gebruik.
Op basis van de huidige cijfers (aantal leerlingen dat gebruikmaakt van dit aanbod) blijkt dat 
vooral Hilversum en Huizen relatief veel meer gebruikmaken van de aanwezige zorg op de 
Donnerschool.
Het uitgangspunt is dat we in principe niet gaan betalen voor leerlingen buiten onze regio. Van 
de 20 leerlingen die gebruikmaken van de zorg ihk van deze pilot gaat het om in totaal 7 
leerlingen buiten de regio. Kosten ongeveer € 15.000 per leerling.
De kosten en baten zullen nog beter in kaart worden gebracht om aan te geven dat de 
werkwijze passend is bij de zorg die geleverd wordt aan de doelgroep en goedkoper is dan op 
basis van beschikkingen.
Op 9 oktober heeft Levvel aangegeven dat de huidige fte inzet onvoldoende is om daar de 
komende jaren mee door te gaan. Op 12 oktober heeft Levvel een financieel overzicht 
gedeeld met de gewenste fte inzet. Dat voorstel gaat uit van ruim €115.000 meert.o.v. de 
huidige fte inzet. Voorqesteld wordt om niet in te stemmen met deze extra inzet. Dit betekent 
wel dat het totaal aantal leerlingen dat geholpen wordt minder zal zijn. Het zou dan gaan om 
tussen de 15 en 17 leerlingen die geholpen kunnen worden ipv 20 leerlingen. 
Het voorschot en de definitieve kosten kunnen worden betaald uit de productkosten Jeugd, 
omdat hier een besparing wordt verwacht doordat er minder individuele beschikkingen aan 
deze cliënten afgegeven hoeven te worden. Wij hebben echter niet op voorhand expliciet een 
bedrag opgenomen in de begroting ten behoeve van de voortzetting van deze pilot. Bij de



-4-

4

Gemeente Huizen 
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Als we besluiten om de pilot niet voort te zetten in deze vorm, zullen in dat geval ook kosten 
worden gemaakt ten behoeve van de zorg voor de desbetreffende jeugdigen, hetzij in de vorm 
van een aparte beschikking dan wel dat de jeugdigen elders geholpen dienen te worden. Het 
voorstel geeft aan dat deze alternatieven naar verwachting duurder zijn.

start van de projecten OZA hebben we wel opgenomen dat bij een positieve evaluatie de 
werkwijze van de pilots ingebed worden in het reguliere werk en de bijbehorende kosten door 
de afzonderlijke gemeenten betaald worden.

Agendapunt 14: Kamers met aandacht
vaststellen
Gevraagde besluiten:
Voorstel 1.
Een regionale pilot ‘Kamers met Aandacht’ te starten in november 2020 voor de looptijd van twee jaar 
in samenwerking met Stichting Kamers met Aandacht.
Voorstel 2.
De jaarlijkse kosten van ongeveer € 50.000 te dekken uit het Regionaal Transformatieplan Jeugd. 
Advies:
Instemmen met voorstel 1 en 2.
Toelichting:
De pilot Kamers met Aandacht zal voor een periode van twee jaar worden uitgevoerd in de regio met 
als doel de uitstroom te bevorderen uit de residentiële voorzieningen en voor kwetsbare jongeren die 
zorg in combinatie met verblijf nodig hebben. De kosten van deze pilot worden betaald uit de 
transformatiemiddelen.
Stichting Kamers met Aandacht zal gedurende twee jaar de pilot gaan uitvoeren in samenwerking met 
de regio. Deze stichting heeft de nodige ervaring met deze werkwijze en de methodiek is reeds 
uitgeprobeerd in andere regio’s.
De pilot is ook bedoeld voor 16 -17-jarigen, mits wordt voldaan aan de voorwaarden die in het 
voorstel worden geschetst.
Dat deze doelgroep (16-17 jr) in de praktijk gebruik gaat maken van dit aanbod zal waarschijnlijk niet 
of nauwelijks voorkomen. Bovendien is stichting Kamers met Aandacht zeer terughoudend als het 
gaat om jeugdigen in die leeftijd vanwege de juridische consequenties (handelingsonbekwaam). 
Vraag is waarom we toch deze optie openhouden voor deze doelgroep.

Agendapunt 15: Stand van zaken productief leren (PL) 
bespreken
Gevraagde besluiten: Geen, bespreken.
Advies: In het regionale POH van 29 oktober kan al kenbaar gemaakt worden dat Huizen zeer 
waarschijnlijk niet zal besluiten om PL structureel te financieren.
Voor 2021 geldt dat Huizen (en andere gemeenten) (extra) betalen voor PL. Gedurende dat jaar moet 
er geleverd en verantwoord worden. Dus de concept-uitvoeringsagenda kan verder uitgewerkt worden 
voor dat doel.
Besproken moet worden wat de consequenties zijn (voor Huizen) als een gemeente niet 
structureel (extra) middelen voor PL beschikbaar stelt.
Toelichtinq: Gemeenten betalen sinds enkele jaren voor de zorg buiten school voor de voorziening 
Productief Leren. Voor Huizen ging dat om een bedrag van ca. 7.500/jr (dekking uit middelen voor 
schoolmaatschappelijk werk). Voor 2021 e.v. is er niet alleen gevraagd om een bijdrage voor 
zorg buiten school, maar ook voor de extra zorg op school. Dit laatste kon niet langer bekostigd 
worden uit middelen voor VSV (voortijdig schoolverlaters). In totaal gaat het om € 28.800 voor 
Huizen (dekking uit middelen voor schoolmaatschappelijk werk en de vm. brede doeluitkering jeugd). 
Het college heeft besloten dit bedrag incidenteel toe te kennen voor 2021. Inmiddels is duidelijk dat er 
na 2021 geen dekkingsmogelijkheden zullen zijn om Productief Leren structureel extra te 
bekostigen (bezuiniging vm. doeluitkering jeugd, besluitvorming gemeenteraad dd 5 november). 
Het is mogelijk dat Huizen de enige regiogemeente is die PL niet structureel financiert vanaf
2021. Indien blijkt dat Huizen verplicht is tot structurele voortzetting dan zal dit moeten worden 
afgewogen in een breder kader binnen het sociaal domein gezien de bezuinigingen die noodzakelijk 
zijn.
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Maatschappelijk beleid
Ontwikkeling

Bijlage
1. Advies bij regionale verkenning “Naar een financieel gezond sociaal domein”

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Agendapunt 19: Bestuursopdracht Naar een gezond financieel sociaal domein 
Bespreken
Zie bijlage

Conformstukken
Cl: Privacy protocol mda++
Advies: instemmen.
C2: Tussenevaluatie en vervolg crisiskaart
Advies: instemmen.
C3: Preventie campagnes b&o
Advies: instemmen.
C4: CEO Jeugd
Advies: instemmen.
C5: Gezamenlijke toegang pleegzorg
Advies: instemmen.
C6: Verlenging overeenkomst EED
Advies: instemmen.
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1. Algemene opmerkingen
Waardering voor het vele werk richting de werkgroep en in het bijzonder Hans Uneken. Het is een 
omvangrijk rapport. Niet zo zeer in omvang maar wel op impact. Wij vinden het belangrijk als 
wethouders maar ook op ambtelijk niveau echt de tijd te nemen om in gesprek te gaan over de 
voorgestelde maatregelen. Een uur tijdens dit PHO is daar tekort voor.

Bijlage 1: Advies bij regionale verkenning “Naar een financieel gezond 
sociaal domein”
Agendapunt 19 van het regionale portefeuillehoudersoverleg sociaal domein van 29 oktober

Er ligt een regionale verkenning met besparingsmaatregelen ter bespreking voor, met daarbij zes 
voorstellen waarbij uw inbreng wordt gevraagd. Deze verkenning kan niet los worden gezien van de 
HBEL verkenningen en maatregelen voor besparingen sociaal domein. Voor een zorgvuldige 
beoordeling van de voorstellen, volgt hieronder:

Eerst algemene opmerkingen over de HBEL visie, ambitie en maatregelen. En hoe deze zich 
in grote lijnen verhouden tot de maatregelen in het voorliggende regionale voorstel. 
De zes voorstellen en ambtelijk advies
Toelichting per voorgestelde regionale maatregel

HBEL visie en ambitie
We bezien de voorgestelde maatregelen in het licht van onze visie en ambitie die we met de 
transformatie-maatregelen nastreven. Wat steven we na:

Een beweging van minder zorg, meer welzijn.
Meer inzet van laagdrempelige en flexibele ondersteuning. Dit vertalen we naar meer inzet 
van algemene voorzieningen, lokale begeleidingsteams, een poh-er, en andere lokale 
voorzieningen met betrekking tot zorg, welzijn en participatie.
Ondersteuning richt zich op doen wat nodig is. Dit betekent ook niet doen wat niet nodig is. 
Het gesprek aangaan met de inwoner wat echt nodig is en wat nuttig is maar niet 
noodzakelijk. Ondersteuning om mee te kunnen doen aan de samenleving, waarbij niet altijd 
alle problemen opgelost hoeven te worden. Ondersteuning met zo mogelijk een eindpunt in 
zicht.
Vormen van organiseren en financiering die flexibiliteit in ondersteuning ondersteunen. 
Lumpsum financiering en financieringsvormen in het voorveld gaan samen met afspraken 
over resultaten voor groepen mensen. Dit biedt ruimte voor ondersteuning op maat per dient. 
Dit in tegenstelling tot geïndiceerde ondersteuning, hier worden bij de inkoop afspraken 
gemaakt over de inzet per dient, en is minder flexibiliteit mogelijk. Aanvullend voordeel is dat 
deze werkwijze de administratieve lasten terugbrengt.
Samenwerking tussen organisaties in lokale netwerken. Om de inwoner de best passende 
ondersteuning te geven en zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale mogelijkheden. 
Omdat een aantal belangrijke partijen (welzijn, huisartsen) lokaal veel autonomie hebben en 
elkaar persoonlijk kennen belangrijk is voor vertrouwen en samenwerking, ligt het zwaartepunt 
van de samenwerking op lokaal niveau.
Samenwerking werkt het beste met een overzichtelijk aantal partijen. Een overzichtelijk aantal 
partijen helpt ook de inwoner bij het vinden van de beste ondersteuning. Ten opzichte van de 
huidige situatie is bij een aantal vormen van ondersteuning het terugbrengen van het aantal 
aanbieders gewenst, bijvoorbeeld bij het leveren van begeleiding. Er moet voldoende 
diversiteit zijn om een goede match tussen inwoner en ondersteuner te maken, deze 
diversiteit kan binnen een organisatie aanwezig zijn.
Een uitvoeringsdienst/toegang die is aangesloten op deze lokale netwerken. Deze 
uitvoeringsdienst is een (niet de enige) toegang voor inwoners voor deze lokale ondersteuning 
en zo nodig een toegang voor geïndiceerde ondersteuning. Een lokale toegang die integraal 
werkt en het totale overzicht heeft op de lokale mogelijkheden en regionale vormen van 
ondersteuning.
Samenwerking en verbinding lokaal-regionaal is belangrijk. Met als uitgangspunt lokaal wat 
kan, regionaal wat moet of specifieke voordelen biedt, en een toegang die lokaal is belegd. 
Samenvattend maken we de beweging naar meer flexibiliteit in de ondersteuning per dient, 
laagdrempeligheid, minder administratieve lasten, meer de lokale samenwerking. 
Aandachtspunten zijn passende ondersteuning bij minder aanbieders voor ondersteuning, een
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wachtlijsten.

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

De regionale verkenning bevat ook als maatregel het organiseren van een algemene voorziening voor 
lichte begeleiding en dagbesteding. Dit zien wij als een lokale taak in HBEL verband, niet als een 
regionaal georganiseerde voorziening. De lichte begeleiding WMO en Jeugd als algemene 
voorziening worden in de HBEL maatregelen op HBEL niveau bij de eigen organisatie uitgevoerd. 
Voor de dagbesteding gaan we inzetten in de vorm van een algemene voorziening, bij voorkeur bij de 
partijen in het voorveld en in de woonplaatsen (Blaricum, Laren, Eemnes en Huizen). Uiteraard willen 
we hierbij ondersteund worden door de regionale inkooporganisatie.

Daarnaast lijkt een aantal maatregelen haaks te staan op de lokale beweging in HBEL verband om 
lokaal de ondersteuning van inwoners en samenwerking te versterken. Er worden verschillende 
voorstellen gedaan waarin een beweging wordt voorgesteld naar regionalisatie in plaats van lokaal 
werken. Bijvoorbeeld om toegangstaken regionaal te beleggen. Een aantal voorbeelden:

In de verkenningen worden verschillende voorstellen gedaan om gemeentelijke consulenten en/of 
kwaliteitsmedewerkers toe te voegen aan een regionale toegang. Dat is niet de lijn die we als 
HBEL voor ogen hebben.
Er wordt gesproken over een regionaal coördinatieteam C&A waar medewerkers van de 
gemeente in komen. Dit past niet bij de HBEL maatregelen. Wij zetten op HBEL niveau de 
aankomende jaren zwaar in op een lokaal operationeel / uitvoerend netwerk. Het C&A team moet 
daarin participeren en niet andersom.
Dit geldt ook voor Jeugd en Gezin.
Ook bij de doorbraaktafel gaat het om de inzet van de lokale toegang. Een centrale commissie 
met doorzettingsmacht op verblijf staat haaks op onze inrichtingsprincipe dat de toegang lokaal 
ligt. Juist nu we voor deze onderdelen streven naar het inzetten op lichtere begeleiding.

2. De zes voorstellen en ambtelijk advies
Voorstel 1: De in de ‘verkenningen naar een financieel gezond sociaal domein’ voorgestelde 
maatregelen prioriteren langs de volgende lijn:

a. te onderzoeken maatregelen met hoge urgentie
b. te onderzoeken maatregelen;
c. te schrappen maatregelen.

Advies: Zie advies hieronder bij ‘3. Toelichting per voorgestelde regionale maatregel’.

HBEL ambitie en regionale voorstellen
Voordat we inzoomen op de concrete voorgestelde regionale maatregelen, enkele algemene 
opmerkingen over de voorstellen. Er zit een aantal maatregelen in het regionale voorstel die in lijn zijn 
met de voorziene beweging in HBEL verband, zoals:

lichte begeleiding en dagbesteding vormgeven als algemene voorziening,
de pilot eenvoudige zorg bij complexe situaties. In deze pilot kunnen onze wensen een plek 
krijgen betreffende het vormgeven van specialistische begeleiding via lumpsum financiering. 
Dat onze wensen hierin een plek krijgen, moet wel worden toegezegd, 
het aanscherpen van toegangscriteria
voorstellen huishoudelijke hulp

Onder bepaalde voorwaarden, afhankelijk van de uitwerking, kunnen aan aantal voorstellen ook mooi 
aansluiten op de HBEL maatregelen (Let op, bij een andere vorm van uitwerking, kunnen voorstellen 
ook juist helemaal niet passen in de HBEL maatregelen. Zie ook de toelichting per maatregel 
hieronder bij 3.):

Een deel van het voorstel van de aanpak van vindplaats naar werkplaats.
Prikkels om tijdig jeugdhulp af te schalen
Voorstel rondom data en informatie

Deze voorstellen uitvoeren in samenhang met de HBEL maatregelen, kunnen een mooi versterkend 
effect hebben.



-8-

Zie volgende pagina

8

Voorstel 6: Op basis van de zienswijzen een voorstel te doen aan het portefeuillehoudersoverleg 
sociaal domein voor de uitvoering van maatregelen die leiden die tot kostenbeheersing en 
kostenbesparing in het sociaal domein.
Advies: Akkoord, met inachtneming van het advies bij 5.

Gemeente Huizen
-vervolgblad-

Voorstel 4: Bepalen of en op welke maatregelen onderzoeksbureau KPMG in te zetten voor een 
verdere uitwerking
Advies: Meer informatie is nodig voor standpuntbepaling. Welke expertise en capaciteit van KPMG is 
beschikbaar en hoe kan deze worden ingezet? Vindt aansturing plaats vanuit Hilversum, Regio, 
directieoverleg, anders?

Voorstel 3: Bepalen of en hoe het doelgroepenvervoer een plek te geven in de maatregelen 
‘Verkenningen naar een financieel gezond sociaal domein’.
Advies: Doelgroepenvervoer niet meenemen in deze regionale verkenning. Wel maatregelen bij 
doelgroepenvervoer meenemen in de ontwikkeling van de service level agreement 
doelgroepenvervoer. Hierbij inzetten op verhoging tarieven/eigen bijdrage.

Voorstel 5: Een startnotitie opstellen op basis van de onder 1. genoemde prioritering en deze na 
vaststelling door het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein voor zienswijze voorleggen aan 1) de 
gemeenteraden, 2) de adviesraden sociaal domein en 3) de direct belanghebbende zorgorganisaties 
in het sociaal domein.
Advies: Alleen die onderdelen voor besluitvorming voorleggen aan raad e.d., waar nog geen lokale 
besluitvorming is geweest. Als het voorstel zaken bevat waarover nu al is besloten bij de 
begrotingsbehandelingen of op andere wijze, dan geen dubbele besluitvorming nodig.

Voorstel 2: Bepalen of en hoe de onderzoeksopdracht uit de ingekomen brief ‘Verkenning 
mogelijkheden specialistische begeleiding via lumpsum financiering te organiseren’ van de 
wethouders HBEL een plek te geven in de maatregelen ‘Verkenningen naar een financieel gezond 
sociaal domein’.
Advies: De HBEL onderzoeksopdracht meenemen in de regionale maatregelen. Dat kan als onderdeel 
van de maatregel ‘eenvoudige zorg bij complexe situaties’, als wordt toegezegd deze 
onderzoeksopdracht in de uitwerking mee te nemen.

3. Toelichting per voorgestelde regionale maatregel
Hieronder wordt per maatregel de volgende prioritering gegeven:

a. Te onderzoeken maatregelen met hoge urgentie
b. Te onderzoeken maatregelen
c. Te schrappen maatregelen


