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1. Opening 
Mevrouw Zweers opent de vergadering om 10.00 uur en heet de aanwezigen welkom.  
 

2. Terugblik 
Mevrouw Zweers licht de informatiesessie toe met behulp van een Power Point Presentatie. Aan de 
orde komen eerst: ‘afbakening herijking Beschermd Thuis’ en de ‘Beleidskaders’. Vanuit de 
zorgaanbieders wordt gevraagd om een definitieve versie van het Regioplan. Zij zegt toe dit op de 
website te plaatsen. 

       
     De heer Besjes vraagt om uitleg over het punt ‘het grote aantal aanbieders zorgt voor een 

volumeprikkel aantal klanten (instroom)’ bij het onderwerp ‘Inkoopdoelen - Verbeterpunten huidige 
inkoop’. Het lijkt volgens hem een beschuldiging richting de zorgaanbieders, terwijl de gemeente 
indiceert en verantwoordelijk is voor elke burger die zorg nodig heeft.  

     De heer Fagel antwoordt dat het om een constatering gaat en het geen beschuldiging is.  
     De heer Besjes vraagt zich af of die constatering klopt. Als iemand een indicatie krijgt omdat de 

bewuste persoon daar recht op heeft, dan is het grotere volume niet aan de zorgaanbieders te 
wijten.     

     Mevrouw Van Falier herkent dezelfde trend in Zuid-Oost Brabant en de aanwezigen zijn het met 
elkaar eens dat er een landelijke trend speelt die met de individualisering te maken heeft. 

     De heer Fagel merkt op dat het niet alleen voor Beschermd Wonen (BW) geldt, maar breder 
getrokken kan worden. Hij zegt dat de gemeente met de aanbieders meer naar ambulante zorg toe 
wil bewegen, in plaats van, zoals vroeger, met een bepaald aantal bedden te werken, en die zo veel 
mogelijk bezet te krijgen. De gemeente is op zoek naar aanbieders die die beweging kunnen maken.  
Volgens de heer Besjes wordt er al niet meer op een dergelijke manier met bedden gewerkt, maar 
meer met indicering. 
Mevrouw Zweers merkt op dat de werkwijze in de loop van de tijd wel is verschoven, maar dat er 
nog ruimte in zit. 
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Mevrouw Van Dijk maakt er op attent dat men bij de maatschappelijke opvang de mensen niet kwijt 
kan. Voor het beleid van bewegen naar ambulante zorg is doorstroom nodig, en als dat binnen zes 
weken moet gebeuren, vormt dat een groot knelpunt. 
Mevrouw Zweers antwoordt dit probleem te herkennen.  
 
De heer Besjes vindt dat de focus op instroom en uitstroom moet liggen, en dat daarvoor de juiste 
randvoorwaarden geschapen dienen te worden. Mensen hebben een passende plek nodig voor 
doorstroming.  
 
De heer Andrien benadrukt het belang van een goede samenwerking met woningcorporaties om 
iemand die bijvoorbeeld met huursubsidie zou kunnen blijven wonen waar hij of zij dan verblijft, door 
de verandering van financiering niet zal hoeven te verhuizen. 
 
Met betrekking tot de ‘algemene omschrijving doelgroep’ is de vraag vanuit de zorgaanbieders of 
verwacht wordt dat iedere partij alle producten aanbiedt. 
Mevrouw Cremers antwoordt dat de gemeente natuurlijk het hele palet wil bedienen, maar niet uit is 
op een monopoliepositie van een zorgaanbieder. De insteek is daarom taakgericht, verdeeld over 
een aantal aanbieders. Het is hoe dan ook de bedoeling dat de zorgaanbieders samen gaan werken, 
dan kan men elkaar op die manier aanvullen.   
 

3. Inkoopstrategie op hoofdlijnen 
De heer Fagel beaamt wat mevrouw Cremers naar voren bracht, dat de gemeente niet van iedere 
zorgaanbieder verwacht dat die alle losse producten levert, maar wel graag ziet dat partijen 
samenwerken, omdat de gemeente naar afschaling streeft. De gemeente hanteert de 
aanbestedingsprocedures voor SAS-diensten, met een contractduur van 2 plus 3 plus 3 jaar. Voor 
de Wmo BGI en BGG geldt de termijn 3/3/3, waarvan inmiddels één jaar verstreken is. Vandaar de 
indeling 2/3/3, om zo weer gelijk te lopen. 
 
Een vraag vanuit de zorgaanbieders is of zij als combinatie kunnen inschrijven. 
De heer Fagel antwoordt bevestigend, maar tekent aan dat dit geen verplichting is, en dat er qua 
volumegrootte waarschijnlijk een ondergrens komt.  
 
In antwoord op een vraag vanuit de zorgaanbieders zegt de heer Fagel, dat een aparte afspraak 
voor jongeren van 17-plus nog verder uitgewerkt moet worden.  
 
De heer Fagel antwoordt op een vraag naar de aantallen, dat zodra er zicht is op de cijfers, die met 
de zorgaanbieders zullen worden gedeeld.  
 
Naar aanleiding van ervaringen uit een andere regio, adviseert de heer Fagel de aanbieders onder 
het gestelde percentage van de gemeente te blijven. Hij juicht samenwerking toe, maar partijen 
dienen rekening te houden met een maximum van 50%. Als een samenwerking optelt tot 
bijvoorbeeld 70% gaat dat richting een monopolie, en dat wil de gemeente niet.  
 
De heer Fagel geeft aan dat de gemeente nog geen keus heeft gemaakt voor inschrijving door een 
samenwerkingsverband als juridische entiteit, of met één penvoerder, omdat een dergelijke 
constructie eveneens als één partij geldt die als contractant aangesproken wordt door de gemeente.  
 
De heer Fagel zegt dat nog niet bekend is of een aanbieder al op 50% zit. Op dit moment is de  
90% bereikt met vijf aanbieders. Er worden nu nog twee percentages vermeld, omdat de gemeente 
geen partij buiten wil sluiten.  
Mevrouw Cremers vult aan dat er redelijk snel inzicht te geven is in de cijfers.  
 
Mevrouw van Dijk vraagt met het oog op de dag- en nachtopvang, of de gemeente de afbouw van 
de capaciteit meeneemt in de termijn van 2/3/3 jaar. Zij is van mening dat men met elkaar het 
zorglandschap in Maastricht en omgeving eerst deugdelijk moet inrichten, alvorens goed te kunnen 
afbouwen.  
Mevrouw Cremers antwoordt dat de richting van het beleid duidelijk moet zijn, en dat dit verwoord is 
in het Regioplan. Op basis van de beschikbare gegevens en inzicht in wat er nodig is, zal de op- en 
afbouw van plaatsen zijn beloop krijgen, verdeeld over de komende jaren. Zeker bij maatschappe-
lijke opvang, waar een tussenvorm nodig is. Er is nog niets afgesproken over de samenhang tussen  
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welke plekken gewenst zijn, en hoe er in het contract omgegaan wordt met de middelen. 
De heer Fagel verzekert dat nog niet alles in beton gegoten is, al zal de basisgedachte niet 
veranderen.  
Mevrouw Cremers vult aan dat het aantal plaatsen is gebaseerd op een analyse van de grootte van 
de markt, en van wat een partij aankan. Zij verwacht niet dat het compleet anders wordt. 
 
Mevrouw Van Dijk maakt zich zorgen om de 20 plaatsen voor dag- en nachtopvang. 
Mevrouw Cremers antwoordt dat de afspraken over aantallen en afbouw nog gerealiseerd worden. 
De gemeente wil eerst een analyse uitvoeren, of het genoemde aantal van 20 reëel is. Mocht dat nu 
nog niet het geval zijn, dan is dat in een later stadium wellicht wel haalbaar.  
 
Wanneer een aanbieder opmerkt maximalisering van de keten een gevaarlijke ontwikkeling te 
vinden, mocht de rest van de keten niet functioneren in combinatie met ambulante begeleiding, wil 
de heer Fagel weten hoe de aanbieders in zo’n geval zouden reageren. 
 
Een aanbieder geeft aan dat met betrekking tot Begeleiding Groep (BGG) al een beweging ingezet 
is door de kleine aanbieders, die samen met de gemeente bekijken hoe deze ontwikkeling vorm kan 
krijgen. Dat geldt eveneens voor deze aanbesteding, vanwege een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid, maar bij voorkeur zonder een vaststelling van het volume. Het is te begrijpen dat de gemeente 
aan een bepaald budget is gekoppeld, maar niemand wil zwervers in de stad.  
Mevrouw Cremers beaamt de basis van gezamenlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot deze 
aanbesteding, niet alleen met alle aanbieders, maar ook met de keten die er omheen zit, en waar 
zowel aanbieders als gemeente afhankelijk van zijn. Hoe hechter het partnerschap van gemeente en 
aanbieders is, hoe meer mogelijkheden er zijn richting andere partijen.  
 
Een aanbieder merkt op dat de gemeente in het kader van de totale verantwoordelijkheid zeker in 
gesprek moet met de woningcorporaties als zorg afgeschaald wordt bij beschikbaarheid van 
woningen, zodat mensen weer een kans geboden wordt. In die zin is het succes van de hele 
aanbesteding mede afhankelijk van de keten. 
De heer Fagel beaamt dat die beweging heel belangrijk is, en dat de gemeente dat niet alleen kan. 
 
De heer Besjes geeft aan dat hij bereid is tot investeren, maar dit niet meer durft door de 
terugkerende aanbestedingen van de laatste jaren, uit onzekerheid of zijn organisatie er al of niet 
deel van uit gaat maken.   
Mevrouw Cremers antwoordt dat dit juist de reden is om de gunning vast te stellen voor acht jaar; 
om investeringen mogelijk te maken. 
 
Een aanbieder vraagt waar men op moet verifiëren, gezien de vaste woningmarkt. Het is belangrijk 
te bekijken wat er eerst gerealiseerd moet worden. Daarom vindt hij het heel fijn als die 
samenwerking verder doorgetrokken wordt. Hij is veel ambulant bezig, en probeert een kentering te 
bewerkstelligen, maar dat is niet gelukt. Zo’n anderhalf jaar geleden is geprobeerd het grijs wonen 
aan te pakken, en mensen te stimuleren om te participeren, maar die beweging is gestrand omdat 
de gemeente daar niet in mee ging. Hij stelt dat wanneer er geen zicht is op mensen die grijs wonen 
en zij geen begeleiding krijgen om te voorkomen dat ze straks ergens uitvallen, er weer een instroom 
bij komt. Hij adviseert dergelijke zaken mee te nemen in de aanbesteding om interne processen te 
optimaliseren en de gestelde doelen te bereiken.   
 
De heer Besjes vult aan dat de gemeente jaren geleden al zei prioriteit te geven aan het 
beschikbaar stellen van woningen omdat het netwerk daarom vroeg, maar dat hij tot nu toe geen 
concrete woningvoorraadopbouw heeft gezien. 
 
Mevrouw Zweers zegt dat er wel degelijk aan projecten gewerkt wordt en de gemeente inmiddels 
anderhalf jaar bestuurlijk overleg voert over wonen in combinatie met welzijn en zorg. Aan dit overleg 
nemen grote partijen deel, zoals corporaties, omdat dit duidelijk als gezamenlijke verantwoordelijk-
heid wordt beschouwd. Ze tekent evenwel aan dat men er nog niet is. 
Een aanbieder beaamt dat er stappen gezet worden, maar dat het een proces is. Beleidsmatig gaat 
het soms te snel, terwijl de praktijk om een gefaseerde implementatie vraagt. 
De heer Fagel merkt op dat de gemeente KPI’s wil gaan opstellen die aangeven wat er geleverd 
moet worden per 1 januari, en welke ontwikkeling in welke dienstverlening men verwacht te zien in 
de loop van het jaar. 



  Pagina 4 van 6 
 

 

Mevrouw Cremers vult aan dat er prestatieafspraken zijn gemaakt, met de intentie daaraan te 
voldoen, wat ook van andere partijen gevraagd wordt. Maar volgens haar is het onmogelijk het 
gewenste resultaat heel hard neer te zetten. 
 
Een aanbieder vraagt om een analyse van de mensen die er alsnog uit gaan. Volgens hem gaat het 
om 70 tot 80 adressen, en zal ondersteunend begeleiden de opvang in 24-uurs hulp kunnen 
voorkomen.  
Mevrouw Cremers bevestigt dat dit door de gemeente opgepakt kan worden.  
 
De heer Beek informeert naar de verschillen in wijze van inschrijving; als zelfstandige organisatie of 
in combinatie, of met één penvoerder. 
De heer Fagel antwoordt dat alle communicatie tussen gemeente en aanbieder via één vast 
aanspreekpunt gaat en met één budget. De indicaties van bijvoorbeeld vier organisaties worden dan 
omgezet naar één penvoerder. 
Mevrouw Cremers vult aan dat ook als partijen los inschrijven, de gemeente hoe dan ook wil dat 
men samenwerkt, omdat niet iedereen alle producten levert. 
De heer Beek vraagt of de gemeente wel beseft dat dit niet alleen veel administratief werk betekent 
voor de zorgaanbieder, maar dat het ook voor het berichtenverkeer lastig wordt, omdat het gaat om 
cliëntgevoelige informatie, waar veilig mee om moet worden gegaan. 
De heer Vliegen noemt de aanpak in Brunssum. Hier gaan de beschikkingen naar de individuele 
leden toe en loopt de financiering via de penvoerder. Dat gaat goed, al blijft het informatieverkeer 
een groot aandachtspunt.  
De heer Fagel heeft het advies gehoord en zegt toe dit intern te bespreken. 
 

 Bekostigingssystematiek 
De heer Fagel merkt op dat de gemeente naar een lumpsum-budget toe wil. 
Mevrouw Cremers vult aan dat het niet handig geacht wordt alles apart te benoemen. De gemeente 
werkt nu met vijf producten waar verschillende zaken onder kunnen vallen. Het product krijgt wellicht 
nog een andere aanduiding. DNO staat bijvoorbeeld voor maatschappelijke opvang met verblijf. 
Om een administratieve rompslomp voor de zorgaanbieder te voorkomen komt er een tarief per 
product, per plek, per jaar, te vergelijken met het inkopen van een bepaald aantal zorg-fte’s op 
jaarbasis. Dit geldt eveneens voor de ambulante begeleiding, waarbij het jaartarief gebaseerd kan 
zijn op bijvoorbeeld 4 uur per week per cliënt. Het voordeel van de lumpsum-methode is, dat er 
gemakkelijker in geschoven kan worden. Aan het eind zal wel worden gemonitord, omdat niet 
gezegd is dat het budget altijd hetzelfde blijft.  
De heer Fagel zegt dat de gemeente van plan is een bandbreedte in te bouwen, om te bepalen dat 
wanneer de zorg bijvoorbeeld 5% boven of onder de 100% financiering valt, dit als binnen het 
budget wordt gekwalificeerd. In een kwartaalgesprek verwacht de gemeente de zorgaanbieders 
hierin bij te kunnen sturen. Aandachtspunt hierbij is dat de gemeente als indiceerder niet méér werk 
kan geven als het budget daar niet toereikend voor is. 
 
De heer Besjes merkt op dat een lumpsum niet past bij een ambulante werkvorm, maar weer 
teruggaat op het aantal bedden.  
Mevrouw Cremers bestrijdt dit, omdat het nu om een bekostiging per uur gaat.  
Volgens de heer Besjes is per persoon betalen beter. Wanneer de gemeente de in- en uitstroom wil 
bepalen om de zorg betaalbaar te houden, moet deze wel de maatschappelijke ontwikkelingen in de 
gaten houden.  
De heer Fagel antwoordt dat wanneer bij een van de zorgaanbieders de uitstroom bijvoorbeeld lager 
uitkomt dan het jaar daarvoor, deze daar op zal worden aangesproken, want de gemeente wil 
intensiever met de aanbieders samenwerken.  
Een aanbieder verwacht dat, vanwege de lumpsum-basis, de gemeente straks functionerings-
gesprekken zal moeten gaan voeren met de zorgaanbieders. 
 
De heer Besjes informeert naar het recht van de burger om te kiezen waar hij of zij zorg wil krijgen. 
Als iemand voorkeur heeft voor een bepaalde organisatie, maar daar niet terecht kan vanwege het 
vastgestelde budget, dan zou die persoon afgewezen moeten worden.  
De heer Fagel antwoordt dat de zorgvrager dan op een wachtlijst geplaatst kan worden.  
Een aanbieder begrijpt dat voor BW een marge gehanteerd kan worden, maar volgens haar is dat 
niet mogelijk bij maatschappelijke opvang, en vraagt hoe de gemeente dat ziet.  
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De heer Fagel antwoordt dat op het moment dat de gemeente merkt dat het aantal opvangplekken 
tekort schiet of te hoog gesteld is, het contract wordt aangepast. Hij hoopt dat het van een duurder - 
naar een goedkoper product kan, en er zo financiële ruimte ontstaat, zodat personeel flexibel ingezet 
kan blijven worden. 

 
Een aanbieder merkt op dat het onderwerp dagbesteding nog besproken moet worden.  
Mevrouw Cremers vraagt zich af of dit product al of niet onder de lumpsum kan vallen.  
De aanbieder stelt dat het hebben van een constante bij 24/7-opvang wenselijk is. Zijn subsidie valt 
nu onder BW en hij informeert of dat in deze aanbesteding ook zo is. Als nog niet alle partijen zich 
voor BW hebben ingeschreven, is de vraag hoe dat geregeld wordt, als de gemeente dagbesteding 
ook meer naar ambulant wil toetrekken.  
De heer Fagel belooft dat alles waar nu nog vraagtekens bij staan, vóór de aanbesteding duidelijk 
zijn. Een vervolgsessie staat gepland voor 16 maart. 
 
Mevrouw Cremers zegt dat de aanbesteding voor begeleiding-groep niet meer opengesteld kan 
worden. De gemeente is van mening dat het niet zo handig is om onderscheid te maken, en kiest 
daarom nu voor deze nieuwe manier. Het onderaannemerschap van een aanbieder is niet 
uitgesloten bij de huidige aanbesteding, maar er moet in de keten bekeken worden hoe men er 
samen anders mee omgaat. Op haar vraag of men akkoord is met het indiceren van de 
Begeleidende groep voor BW, antwoordt een aanbieder dat het wel van belang is dat de begeleiding 
gecontinueerd wordt, zowel in BW als niet-BW.  
  
De heer Fagel deelt mee dat er onderzoek wordt uitgevoerd naar de adviesprijs van de door de 
gemeente voorgestelde tarieven. Hij zegt het college te adviseren standaard een indexatie op te 
nemen. De opgegeven prijs is het tarief waar de indexatie in verwerkt is. 
 
De heer Besjes zegt dat wanneer dagbesteding ook in deze aanbesteding opgenomen wordt, de 
gemeente het recht heeft 10% toe te wijzen aan andere partijen.  
Mevrouw Cremers antwoordt hier nog naar te kijken. Dagbesteding heeft soms een overlap met 
BW, er zijn aanbieders die een van de twee onderdelen aanbieden en anderen beide. 

 

 Leveranciers & Contractmanagement 
De heer Fagel stelt dat ‘draagvlak in de buurt’ een belangrijke KPI is, die helpt op de lange termijn, 
en vraagt aanbieders die goed voor elkaar te krijgen. Dit onderwerp moet verder intern nog 
besproken worden. 
Mevrouw van Dijk beaamt dat het altijd goed is om draagvlak in te zetten, maar dat niemand een 
DNO in de buurt wil, dus het verschilt per doelgroep.  
De heer Fagel suggereert dat er daarom KPI’s per doelgroep toegepast kunnen worden.  
 
Een aanbieder wijst op het feit dat een doelgroep niet gebonden is aan één regio, en dat het met 
het oog op de verplichting om aan bepaalde KPI’s te voldoen, goed is die in de regio af te stemmen, 
ten einde het beleid te stroomlijnen.  
 
Een aanbieder informeert of, wanneer men een voorziening net buiten Maastricht opent, de regio 
losgelaten wordt. 
Mevrouw Zweers antwoordt dat de gemeente ook wil bekijken of er in Heuvelland mogelijkheden 
zijn. De gemeente waar de cliënt woont is verantwoordelijk. Het is dus mogelijk voor een cliënt om te 
verhuizen. 
 
De heer Fagel deelt mee dat de prestatieafspraken vastgesteld worden op basis van het 
implementatieplan. En dat het presteren met betrekking tot de KPI-score in de aanbesteding mee zal 
spelen, om te beoordelen wat de ene aanbieder beter doet dan de andere. 
Een aanbieder merkt op dat de mate van presteren ook afhankelijk kan zijn van de doelgroep.  
Mevrouw Cremers antwoordt dat dit door de aanbieder kan worden aangegeven in de 
aanbesteding. 

 
 
 

 Toegang 
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Mevrouw Cremers stelt dat men als aanbieders een balans moet zien te vinden tussen 
gezamenlijkheid en vrijheid, met de regiebehoefte van de gemeente op verschillende niveaus. 
Vervolgens verzoekt zij om input van de aanbieders op hoe zij de gezamenlijke toegang zien. 
  
Een aanbieder vertelt dat men in de regio Eindhoven per 1 januari werkt met triage; het beoordelen 
van de urgentie van de hulpvraag, door vertegenwoordigers van de aanbieders. Volgens hem is dat 
in Maastricht ook al eerder gebeurd.  
 
Een aanbieder merkt op dat wanneer het kader goed gesteld is en de verwachtingen zijn helder, 
dan zou het af- en opschalen geen probleem mogen zijn. Bij deze aanbesteding wordt al met elkaar 
overlegd, en dat kan daarna nog breder gemaakt worden. 
 
De heer Besjes memoreert dat men vanuit de Wlz ook met elkaar aan tafel zit, en de 
zorgaanbieders elkaar zodoende al enigszins hebben leren kennen. Waarbij hij aantekent veel tijd 
kwijt te zijn met vergaderen, terwijl zijn hart bij de cliënt ligt.  
Mevrouw Cremers beaamt dat overhead niet mag gaan overheersen. 

 
Mevrouw Cremers constateert dat men opteert voor een gezamenlijke toegang van gemeente en 
zorgaanbieders, en zegt dat er apart budget beschikbaar moet zijn, voor het geval iemand buiten de 
regio wel kan bieden wat de aanbestedingspartners niet in huis hebben. Zij informeert of er 
praktische opties moeten worden afgesproken voor het verdelen van de plekken. 
De heer Beek zegt dat er in de toegang thema’s aangepakt moeten worden, zoals hoe er met de 
zorg een bepaalde match gemaakt kan worden, waardoor de patiënt kan doorstromen bijvoorbeeld, 
en de aanbieder daarop voor kan sorteren. Wanneer de aanbieder knelpunten voorziet, bijvoorbeeld 
in het geval dat een cliënt niet uit kan stromen, zou het helpen als de aanbieder vanuit de toegang 
een bepaald mandaat heeft om dat meteen op te pakken.  
Mevrouw Cremers belooft dit aspect te bekijken.  

 

4. Planning 
De heer Fagel deelt mee dat de volgende sessie op 16 maart gehouden wordt, waar weer vragen 
gesteld kunnen worden. Hij hoopt dat in de tweede vragenronde op 7 juni alle gemeentes gaan 
meedoen die de Centrum Regeling hebben goedgekeurd. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen 
is daar niet eerder duidelijkheid over.  
Volgens mevrouw Cremers wil in principe iedere betrokken gemeente meewerken.  
Mevrouw Zweers deelt mee dat volgens afspraak de toegang bij Maastricht blijft.  
De heer Fagel zegt dat de gemeente de inschrijvingen uiterlijk 21 juni, dus nog voor de 
zomervakantie, wil ontvangen. 

 

5. Vragen 
De heer Besjes vraagt naar de reden van een BAFO-fase bij de inschrijvingsprocedure.  
De heer Fagel antwoordt dat hij wil begrijpen wat en hoe een aanbieder de doelen denkt te 
bereiken, dus het moet een helder verhaal worden.  
 
Een aanbieder vraagt in de aanbesteding te vermelden hoe het systeem van lumpsum-bekostiging 
voor de betreffende producten met een bepaalde bandbreedte, vertaald wordt naar het financiële 
protocol.  
 
De heer Fagel zegt toe dat de contracten BW voor 2022 volgende week worden verstrekt. 
 
De heer Besjes merkt op dat de omzettingen voor de overgangsperiode naar BGI nog niet 
ontvangen zijn, evenmin als de betaling. Zijn organisatie heeft drie maanden moeten voorschieten, 
bij gebrek aan inkomsten van de gemeente, terwijl alles voor 1 januari geregeld zou zijn.  
De heer Fagel belooft dat het volgend jaar eerder gebeurt, omdat de lumpsum-systematiek in de 
aanbesteding verwerkt is.  
 

6. Afsluiting 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging om 12.00 uur.  
 
Maastricht, 16 februari 2022 


