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1. Opening en vaststelling agenda 

Ellen heet iedereen welkom. Een speciaal welkom krijgt het nieuwe OPR-lid Ebru Duman van de 

oudergeleding van SCOH. Een voorstelrondje volgt. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

2.1 Terugkoppeling inspectiebezoek, formuleren aandachtspunten OPR 

Bert meldt dat in januari het inspectiebezoek plaatsvond. Dit was helaas volledig digitaal. De 

inspecteur noemde in de terugkoppeling enkele positieve punten, maar gaf aan dat kinderen te 

lang moeten wachten op plekken in het SO en SBO. Het samenwerkingsverband krijgt een 

herstelopdracht op dit punt. Deze conclusie is gebaseerd op gesprekken met leerkrachten en 

directeuren. Het conceptverslag van de inspectie is nog niet ontvangen. Bert geeft aan dat het 

samenwerkingsverband op aantal punten een ander beeld heeft dan de inspecteur. Daarom 

wordt een dataonderzoek (kwalitatief en kwantitatief) uitgevoerd om te kijken of het klopt. In 

de systemen wordt gekeken naar zaken als de tijd tussen TLV afgifte en plaatsing van het kind. 

Ook wordt een aantal scholen bevraagd, om zicht te krijgen op het traject voor de TLV-of 

arrangementsaanvraag. Een aantal OPR-leden heeft zelf ook met de inspectie gesproken, 

vanuit verschillende rollen (OPR-lid en/of ouder). Een OPR-lid ervaarde weinig ruimte om 

informatie te delen, daardoor zijn wellicht een aantal punten onderbelicht gebleven.  

Bert geeft aan dat het samenwerkingsverband zelf al een tekort aan plekken in het ZML had 

gemeld, dus dat punt is terecht. Er loopt een onderzoek hoeveel kinderen er nu daadwerkelijk 

zijn aangemeld. De bedoeling was in januari 2 extra ZML-groepen te starten. 1 groep is 

inderdaad gestart, maar voor de andere is het niet gelukt een leerkracht te krijgen. De extra 

lokalen en gespecialiseerde leerkrachten die nodig zijn in het SO zijn niet altijd voorhanden. 

Dit probleem is dus niet eenvoudig op te lossen. Het beleid erop is gericht zoveel mogelijk 

kinderen in het BaO op te vangen, maar kinderen die het echt nodig hebben moeten een plekje 

op het  S(B)O kunnen krijgen. Ellen stelt voor rapport en conclusies af te wachten en dan kijken 

of er onderdelen zijn die extra aandacht behoeven. Het definitieve rapport wordt t.z.t. naar de 

OPR gestuurd. 

Bijlage: 3 

Kenmerk: Bijlage 3 Conceptverslag OPR 20210315 

Verslag van vergadering d.d.:  15 maart 2021 

Tijd en locatie 20:00 -22:00 uur online via MS Teams 

Aanwezig: Leden: Ellen Dijkstra-Rurup (voorzitter),  Dinemarie Leder, 

Ebru Duman, Jasper Hoogendoorn, Karin ten Hoopen, Maria 

Hundscheid, Marjoleine Hofland, Martijn Schouten, Mirthe 

Kokshoorn, Runet van Beek   

Bert Klompmaker (directeur), Lauraine van der Vorst 

(ambtelijk secretaris) 

Afwezig: Aart Jan van der Linden, Kathy Demeulemeester, Lisette 

Janse, Marja Weber 
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2.2 Ontwikkeling leerlingpopulatie  

Bert licht toe dat dit stuk is geagendeerd n.a.v. de discussie over de begroting in de vorige 

vergadering en dient ter verduidelijking waar wij onze cijfers op baseren. Maria geeft aan blij te 

zijn met deze onderbouwing, die haar een beter beeld gaf.  

2.3 Overige mededelingen 

Bert meldt dat per 1 april de vacature voor manager Team en Werkgebieden wordt vervuld door  

Karen Stipdonk. 

 

3. Verslag en acties 

Verslag 11 januari 2021 inclusief besluiten en actielijst 

Bij de discussie over het Ondersteuningsplan 2021-2025 op pag. 5, mist Dinemarie dat de OPR 

het onderling niet eens was. Ook was er geen sprake van een meningsverschil tussen Bestuur 

en OPR. Lauraine doet een tekstvoorstel om dit aan te passen. Dit is inmiddels gebeurd. 

Het verslag wordt vastgesteld, met inachtneming van bovenstaande wijziging. 

De actielijst wordt geactualiseerd. Naar aanleiding van: 

 Actie 2021-04. Lauraine meldt dat Marja haar heeft geïnformeerd dat zij door 

persoonlijke omstandigheden langere tijd niet is staat was om actief OPR-lid te zijn. Zij 

pakt het nu weer langzamerhand op. 

 

4. OPR zaken 

4.1 Overzicht samenstelling en vacatures OPR 

Momenteel zijn er vier vacatures. Dinemarie en Runet zullen een actieplan maken voor de 

werving en dit met Lauraine afstemmen (actie). 

Ellen vraagt wie er vicevoorzitter wil worden. Mirthe geeft aan hier interesse in te hebben, maar 

wil haar definitieve besluit pas nemen als zij terug is van verlof. 

  

4.2 Bespreekonderwerpen versie maart 2021 

Toevoegen: 

 Inspectierapport 

 Kennismakingsbezoek Alma van Bommel (zie agendapunt 4.5) 

 

4.3 Voorstel wijziging OPR reglement  

Bert meldt dat recent de WMS is gewijzigd: de OPR neemt deel in de sollicitatiecommissie voor 

het benoemen van bestuurders van het samenwerkingsverband. Aangezien SPPOH een one tier 

model met niet-gekozen bestuurders is dit hier niet van toepassing en is hiervoor geen 

aanpassing van het reglement nodig. Wel zijn er wijzingen nodig omdat de OPR nu 

instemmingsrecht heeft op de jaarplannen en omdat er een formeel overleg moet worden 

ingesteld tussen de OPR en het toezichthoudend bestuur (zie agendapunt 4.4). 

 

Besluit 2021-3: De OPR besluit de wijzigingen in het OPR reglement vast te stellen 

Het aangepaste reglement zal op 12 april aan het Dagelijks Bestuur ter vaststelling worden 

voorgelegd. 
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4.4 Wijze vormgeving overleg OPR met toezichthoudend bestuur  

Wettelijk moet de interne toezichthouder (bij SPPOH is dit het algemeen bestuur) minimaal 

tweemaal per jaar met de OPR overleggen. Eerder is aangegeven dat de OPR van deze 

mogelijkheid tot overleg gebruik kan maken, maar omdat de OPR dat niet nodig achtte is dat 

destijds niet in het reglement opgenomen. De inspectie dringt erop aan dit overleg vorm te 

geven en op te starten. De vraag aan de OPR is hoe dit in praktijk vorm te geven. Hiervoor zijn 

verschillende mogelijkheden: een delegatie van de OPR bezoekt de AB-vergadering of een 

delegatie van het AB bezoekt de OPR. Gesproken kan worden over bijv. het jaarverslag. Ebru 

licht de vorm toe die binnen SCOH goed werkt: daar bespreekt de interne toezichthouder 

tweemaal per jaar een thema met de GMR, in een sessie die los staat van de reguliere 

vergadering. Geïnteresseerden vanuit GMR en toezichthouder sluiten hierbij aan. Bert meldt dat 

Alma van Bommel (de onafhankelijk voorzitter van het algemeen bestuur) heeft aangeboden 

een keer te komen kennismaken met de OPR. Wellicht kan de OPR een lijst maken met 

onderwerpen ter bespreking met het toezichthoudend bestuur.  

 

4.5 Afstemmen wie namens OPR deelneemt in werkveldcommissie werving directeur 

Martijn en Jasper hebben namens de OPR deelgenomen aan het intakegesprek met het 

wervingsbureau, om te komen tot een conceptprofiel voor de directeur. Zij geven aan dat ze 

hun opmerkingen terug zagen in dit concept profiel. Martijn zal het profiel ter informatie aan 

de OPR-leden doorsturen.  

De vraag is wie van de OPR-leden gaat deelnemen in de werkveldcommissie. Bert licht toe dat 

deze commissie een selectiegesprek voert met de kandidaten. Andere leden van deze 

commissie zijn directeuren van BaO, SO en SBO. De OPR heeft een andere blik dan deze 

directeuren. Jasper benadrukt dat het gesprek er is om in de kern te kijken of de kandidaat aan 

profiel voldoet, er moeten dan geen nieuwe “eisen” op tafel komen. Afgesproken wordt dat 

Maria gaat deelnemen in de werkveldcommissie (tenzij dat het agendatechnisch echt niet 

haalbaar is).  Ellen en Jasper helpen mee in de voorbereiding van het gesprek, om vooral ook 

input te geven vanuit de ouders.   

 

5. Nieuwbericht OPR aan (G-)MR-en 

Marjoleine licht het voorstel van Lisette, Marja en haar toe. Insteek is om geen nieuwsbericht 

met vaste frequentie te sturen, maar duidelijk maken wat de rol van OPR is en verbinding 

maken met de achterban. Complimenten van de andere OPR-leden voor de opzet en het 

voorwerk. Jasper merkt op dat hem niet helemaal helder is wat de OPR wil terugkrijgen van de 

MR-en, aan het Ondersteuningsplan valt niets meer te veranderen. Marjoleine zal kijken of ze 

de laatste alinea hierop kan aanpassen. Dit is inmiddels gebeurd. Vervolgens zal het 

samenwerkingsverband het bericht namens de OPR verspreiden. 

 

6. Bijlagen bij Ondersteuningsplan 2021-2025 

6.1 Faciliteringsregeling 2021-2022 

Bert licht toe dat de regeling is geschreven en aangepast op het nieuwe Ondersteuningsplan, 

de tekst verwijst naar de betreffende hoofdstukken. Belangrijke wijziging is dat het flexbudget 

wordt afgeschaft. Dit budget van jaarlijks € 500.000 was bedoeld als investering in de 
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basisondersteuning, tenzij er een tekort is op SBO en SO (dan daar heen). Omdat de minister 

OCW heeft opgedragen het vermogen terug te brengen naar 3,5% van de baten, is er eind 2021 

geen extra vermogen aanwezig en deze investering niet meer mogelijk. De tarieven voor 

personeel zijn ongewijzigd, aangezien het ministerie heeft aangegeven geen grote CAO 

veranderingen te verwachten. Ellen vraagt of het geld voor de corona-achterstanden 

beschikbaar wordt gesteld invloed heeft. Bert geeft aan dat gelden uit het nationaal plan 

onderwijs (NPO) vooralsnog niet gaan naar samenwerkingsverbanden. Scholen krijgen jaarlijks 

ca. € 180.000 per school in de komende 2 schooljaren. Voor Haaglanden is er in totaal 2 keer  

35 miljoen euro beschikbaar. Aan het DB is voorgesteld dat het samenwerkingsverband een 

coördinerende rol pakt naar de scholen. DB wil afwachten, gezien alle onzekerheden. Ellen: 

aandachtspunt straks zijn er allerlei potjes. Bert zegt dat de school geld krijgt om 

achterstanden bij alle kinderen te repareren, moet binnen twee schooljaren besteed worden, is 

tijdelijk geld, de vraag is of het helpt. 

Dinemarie vraagt waarom corona niet terugkomt in de faciliteringsregeling. Zijn MDO’s en 

arrangementen niet anders verlopen? Bert zegt dat het gaat om de faciltering van passend 

onderwijs: hoe ga je de middelen toedelen. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft kan 

er gewoon arrangement voor worden aangevraagd. Dinemarie: is er coulance met verlengen? 

Bert geeft aan dat arrangementen worden aangevraagd voor een jaar, als kind het nodig heeft 

vraag je opnieuw aan. Flexibiltiet zit in aanvragen arrangementen en TLV’s. We gaan niet 

aparte faciliteringsregeling opzetten voor corona. Dinemarie: wat merk je aan verschil met 

scholen. Bert lastig, veel digitaal. We proberen zo flexibel mogelijk te zijn. Is meer huidige  

werkwijze (hoe doe je dat). De Faciliteringsregeling is het ‘wat’ (wat faciliteer je wel of niet) 

Blz. 9 punt 10 regeling advisering aanvragen SBO. Kan het SBO nog wel die uren leveren aan de 

basisscholen? Bert zegt dat de afspraak al jaren is dar als een TLV besproken wordt het SO of 

SBO aansluit bij het MDO. Ook ambulante begeleiding loopt door. Toen corona begon heeft 

SPPOH gezegd dat we gewoon doorbetalen om het ambulante netwerk in stand te houden. 

Tot slot meldt Bert dat de faciliteringsregeling als bijlage wordt toegevoegd aan het 

Ondersteuningsplan 2021-2025. 

 

Besluit 2021-4: De OPR besluit in te stemmen met de faciliteringsregeling 2021-2022 

 

6.2 Opzet en eerste uitwerking Jaarplan 2021-2022  

Bert licht toe dat er is gekozen voor een iets andere vorm. Hoe kun je het jaarplan vormgeven 

zonder dat alles af te vinken is, het gaat erom dat je samen bezig bent. Nu uitgewerkt voor het 

eerste thema. DB is akkoord met vorm, benieuwd naar hoe OPR daarnaar kijkt. Perspectief 

2025 is opgehakt in 4 jaarringen en concreet gemaakt voor komend schooljaar.  

Ellen wil je inhoudelijk of op vorm reactie? 

Ebru: vond opzet en layout duidelijk en prettig te lezen 

Runet eens 

Ellen veel discussie gehad dat in jaarplan meer ambitie naar voren kan komen. Bert dit is 

geprobeerd om in de vier jaarringen uit te werken. Dit kan wel veranderen in de loop van de 

tijd.  

Per jaar met elkaar bespreken 
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Ellen: wat vinden jullie?  

Jasper ik zie duidelijk dat school-overstijgende vraagstukken inzichtelijke gemaakt zijn. 

Belangrijk is om te sturen, niet afwachten wat scholen doen maar richting geven en initiatief 

nemen. Toevoegen: wat doe je als analyse uitwijst dat actie nodig is, wil je scholen kunnen 

prikkelen. Ik zie begin wel om vanuit samenwerkingsverband analyses te doen, maar wat nu als 

geen enkele school actie onderneemt? Zorgt het samenwerkingsverband dan dat het wordt 

geregeld?  

Bert zegt dat deze opmerkingen mooi het krachtenveld schetsen; het SWV zijn we met elkaar, 

de bureau-organisatie voert regie op de beleidsrealisatie uit en ondersteunt. We zijn niet de 

‘baas’ over de scholen. Wellicht doel toevoegen: passend aanbod in de wijk creëren. De manier 

waarop je dat doet kan verschillen (gereedschapskist). Dus zit in aanscherping van het doel. 

Maria: erg blij met procesbegeleiding voor de scholen 

Ellen fijn om terug te zien om dat zaken die met de OPR zijn besproken terug komen in deze 

stukken 

Bert neemt de aanscherpingen vanuit de OPR mee.  

 

6.3 Afspraken wijze van instemmen met Jaarplan 2021-2022 

Bert licht toe dat er sprake is van tijdsdruk, het Ondersteuningsplan 2021-2025 moet op 26 

maart naar het OOGO worden verstuurd. De OPR heeft instemmingsrecht op het jaarplan, maar 

het lijkt niet reëel dat er voor 26 maart een definitieve versie van het jaarplan met instemming 

van de OPR ligt. Daarom stelt Bert voor de conceptversie van het jaarplan 2021-2022 nader uit 

te werken en in het Ondersteuningsplan 2021-2025 op te nemen. Dit concept jaarplan kan dan 

in de junivergadering ter instemming aan de OPR worden voorgelegd. Vervolgens kan het 

definitieve jaarplan aan het Ondersteuningsplan worden toegevoegd. De OPR kan zich vinden 

in deze werkwijze. Jasper ziet graag in het jaarplan terugkomen hoe het geld dat beschikbaar 

komt voor het wegwerken van de corona-achterstanden aansluit op de activiteiten van het 

samenwerkingsverband.  

Bert verwijst naar de eerdere discussie, hoewel misschien in de uitvoering lastig te scheiden 

zijn het verschillende geldstromen en verschillende doelen. Het NPO is bedoeld voor het 

wegwerken van achterstanden door corona. Het bestuur heeft besloten om SPPOH hier geen 

coördinerende rol te geven. 

 

7. Financiën 

7.1 Financiele rapportage jan-dec 2020/ voorlopig resultaat 2020 

Bert meldt dat het voorlopig resultaat 2020 -/- €168.000 bedraagt. I.v.m. afspraken met de 

minister OCW en het veld om het vermogen af te bouwen is het onwenselijk om veel geld over 

te houden. Er waren meer inkomsten dan begroot. Daarom is extra doorbetaald in 2020, en 

ook het flexbudget van  € 500.000 is uitbetaald en niet toegevoegd aan het vermogen. Dit leidt 

ertoe dat eigen vermogen conform begroting uitkomt op € 2,3 miljoen.  We moeten nu een 

plan voor de minister maken om uiterlijk 2022 het eigen vermogen af te bouwen naar 3,5% van 

de baten. Deze afbouw is opgenomen in de (meerjaren)begroting en lukt al in 2021, door een 

extra investering in de cluster 4 scholen, zodat ze allemaal naast de leerkracht een 

klassenassistent hebben. Dit is een tijdelijke overbrugging tot er structurele oplossing komt. 
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Op een vraag van Mirthe over de toenemende lasten van arrangementen licht Bert toe dat er 

meer arrangementen zijn aangevraagd en voor hoger bedrag, daardoor stijgt het bedrag. Als 

een kind een arrangement nodig heeft wordt het tot nu toe altijd toegekend. Hij bevestigt dat 

als het vermogen volgend jaar op de norm zit er dan wellicht niet altijd meer budget is en er 

wellicht andere keuzes moeten worden gemaakt. Ellen merkt op dat het belangrijk is dat er 

geen kinderen buiten de boot vallen en vraagt de OPR-leden hier ook hun eigen MR-en alert 

op te maken. Bert raadt aan dat MR-en ook met hun bestuur over geld voor passend onderwijs 

praten. Vaak verdwijnt het bedrag voor de basisondersteuning in de schoolbegroting (dit 

herkennen enkele OPR-leden), daar kan ook discussie over worden gevoerd op schoolniveau.  

 

8. Rondvraag 

 Bert meldt dat het samenwerkingsverband de opdracht van de minister heeft gehad om 

een plan te schrijven over afbouw van het vermogen. Het plan moet vóór de 

meivakantie gereed zijn en expliciet worden ondertekend door de OPR, dagelijks 

bestuur en toezichthoudend bestuur. Het plan zal in lijn zijn met de 

meerjarenbegroting die in december is vastgesteld door het Bestuur en in januari is 

besproken in de OPR. Ellen stelt voor dat enkele OPR leden het afbouwplan 

beoordelen. Jasper geeft aan dat hij een consistente lijn ziet in de afbouw van het 

vermogen en de toelichting daarop door Bert en sluit zich aan bij dit voorstel. 

Afgesproken wordt dat Maria en Ebru het afbouwplan namens de OPR zullen 

beoordelen. Lauraine stuurt het hen toe. Dit is inmiddels gebeurd. Mochten er hele 

bijzondere dingen in staan dan komen Maria en Ebru terug bij de OPR.  

 Ebru vraagt waar relevante documenten voor de OPR te vinden zijn. Lauraine zal haar 

deze toesturen. Dit is inmiddels gebeurd.   

 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 19.45 uur. 

 

Actielijst Ondersteuningsplanraad  

 

Nummer Datum  Wie Actie Streefdatum Status 

2017-2 22-5-17 Allen Acquisitie leden OPR Doorlopend loopt 

2019-01 18-03-19 Allen Relevante OPR-info van externe 

bronnen aan Lauraine mailen 

Doorlopend  

2021-01 11-01-21 Bert Toezenden factsheet en 

samenvatting evaluatiesessies 

07-06-2021  

2021-02 11-01-21 Bert Behoefte peilen en haalbaarheid 

bezien van werkgebiedsessies 

voor de zomervakantie 2021  

april 2021  

2021-03 11-01-21 Marieke  Inplannen gesprek met Ellen en 

Maria overdracht voorzitterschap 

01-03-2021  

2021-06 15-06-21 Dinemarie 

en Runet 

Actieplan vacatures z.s.m.  
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Besluitenlijst Ondersteuningsplanraad vanaf 22 mei 2017 

 

Nummer Datum  Besluit 

2017-1 22-05-2017 De OPR stemt in met bijlage 4/5 van het Ondersteuningsplan “Denk- 

en werkkader Arrangementen en Toelaatbaarheidsverklaringen”. 

2017-2 22-05-2017 De OPR gaat akkoord met de vergaderplanning voor het schooljaar 

2017-2018. 

2017-3 13-11-2017 De OPR besluit unaniem om:  

Marieke Kruidhof te benoemen tot voorzitter 

Patricia Eekhof te benoemen tot vice-voorzitter 

Arjan Breijer te benoemen tot penningmeester 

2017-4 13-11-2017 De OPR stelt het jaarverslag 2016-2017 ongewijzigd vast. Wim zorgt 

voor plaatsing op de website. 

2018-1 15-01-2018 De OPR besluit unaniem om Sharon te benoemen tot penningmeester. 

Voor het geval zij niet de afgevaardigde wordt namens de 

delegatiegroep, wijst de OPR unaniem Jeroen aan als penningmeester. 

2018-2 15-01-2018 De OPR benoemt unaniem Dinemarie en Runet als leden van de 

commissie die zorgt voor afhandeling van de vacatures en 

benoemingen conform hetgeen daarover staat in het reglement. 

2018-3 09-04-2018 De ondersteuningsplanraad besluit unaniem om als nadere uitwerking 

van het ondersteuningsplan 2017-2021  op voorstel van het bestuur- 

jaarlijks in mei een besluit te nemen inzake de vaststelling van de 

faciliteitenregeling en het werkplan voor het daaropvolgende 

schooljaar. De in de faciliteitenregeling opgenomen regelingen en 

bedragen vervangen hetgeen in het ondersteuningsplan 2017-2021 is 

opgenomen voor schooljaar 2017-2018. 

2018-4 28-05-2018 De OPR besluit unaniem in te stemmen met de voorgestelde 

uitwerking van de aanpassing van de faciliteitenregeling schooljaar 

2018-2019 (versie 24 april 2018) 

2018-5 15-10-2018 De OPR besluit in het reglement op te nemen dat als een OPR-lid een 

schooljaar lang geen vergaderingen bijwoont het OPR-lidmaatschap 

vervalt. 

2018-6 15-10-2018 De OPR besluit unaniem om Ellen Dijkstra-Rurup te benoemen tot 

vicevoorzitter. 

2018-7 17-12-2018 De OPR stelt het jaarverslag OPR 2017-2018 vast.  

2018-8 17-12-2018 De OPR stelt het aangepaste reglement vast. 

2019-1 17-06-2019 De OPR stemt in met de Faciliteringsregeling samenwerkingsverband 

SPPOH 2019 -2020. 

2019-2 17-06-2019 De OPR stelt de vergaderplanning 2019-2020 vast. 

2020-1 13-01-2020 De OPR stelt het jaarverslag OPR 2018-2019 vast.  

2020-2 13-01-2020 De OPR adviseert positief over het profiel van de onafhankelijk 

voorzitter (algemeen) bestuur. 

2020-3 13-01-2020 De OPR vaardigt Ellen Dijkstra-Rurup af in de sollicitatiecommissie 

voor de onafhankelijk voorzitter (algemeen) bestuur. 

2020-4 13-01-2020 De OPR stelt het aangepaste OPR reglement vast. 
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2020-5 15-06-2020 De OPR stemt in met de faciliteringsregeling 2020-2021. 

2020-6 15-06-2020 De OPR stelt het aangepaste Medezeggenschapsstatuut vast. 

2020-7 15-06-2020 De OPR stelt de vergaderplanning 2020-2021 vast. 

2020-8 12-10-2020 De OPR stemt in met het besluit van het bestuur om de 

hoofdlijnennotitie Ondersteuningsplan 2021-2025 vast te stellen 

2020-9 07-12-2020 De OPR stelt het jaarverslag OPR 2019-2020 vast. 

2021-1 11-01-2021 De OPR besluit unaniem om Maria Hundscheid te benoemen tot 

voorzitter. 

2021-2 11-01-2021 De OPR stemt in met het besluit van het Bestuur van SPPOH om het  

Ondersteuningsplan 2021-2025 versie 5.2 vast te stellen. De OPR zal 

zijn besluit in een brief aan het Bestuur mededelen met toevoeging 

van de besproken positieve en aandachtspunten. 

2021-3 15-03-2021 De OPR besluit de wijzigingen in het OPR reglement vast te stellen 

2021-4 15-03-2021 De OPR besluit in te stemmen met de faciliteringsregeling 2021-2022 

 

 


