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VAN HET BESTUUR

Concept Agenda Algemene Ledenvergadering LADA

1. Opening door Voorzitter

Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van LADA.
Locatie: “De Koppeling” Koperwiek 30,
1733 BA Nieuwe Niedorp

2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen Agenda

Datum:
Aanvang:

5. Financiën

15 april 2015
20.00 uur

a. Jaarrekening 2014
b. Verslag kascommissie
c. Begroting 2015
d. Verkiezing nieuwe kascontrole commissie. Jan Brouwer treedt af, Hans Plantinga blijft aan.
De bijbehorende stukken worden ter vergadering uitgereikt.
6. Concept notulen ALV 26 mei 2014
7. Concept notulen ALV 10 november 2014
8. Verslag bestuur
9. Verslag fractie

openbare fractievergadering
maandag 13 april 2015
aanvang 20.00 uur
Locatie:
Beachclub Brandend Zand
Lutjeweg 1, Westerland
Tijdens deze vergadering zal er een
korte presentatie gegeven worden
over de plannen om het Lutjestrand
te ontwikkelen.
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LADA luistert in Anna Paulowna
Op de openbare fractievergadering dinsdag 16 maart in De Ontmoeting ontbraken fractielid Marinus Hovius en wethouder Frits Westerkamp door verplichtingen elders. Hovius was in Middenmeer aanwezig op de de vergadering over het Windplan en Westerkamp was gevraagd voor debatleider van het jongerendebat dat in het kader van de verkiezingen voor de provinciale staten in
Alkmaar gehouden werd.
Omgevingsvisie
Fractievoorzitter Henk van Gameren belicht de
stand van zaken rond het opstellen van de omgevingsvisie. De fracties hebben uitstel tot 29
april hebben gekregen om hun visie in te dienen. Er zal binnen de coalitie gekeken worden
of er afstemming mogelijk is. Er zal een conceptvisie moeten komen die in beeldvormende
vergaderingen ter discussie gesteld wordt.
Hollands Kroon is een agrarische gemeente
maar de structuur is veranderd. Waar vroeger
veel mensen afhankelijk waren van deze sector
en er werkzaam in waren, is dat nu veel minder
het geval. De aandacht in de gemeente ligt te
sterk op de agrarische sector die goed in staat
is haar belangen te dienen. In het opstellen van
de omgevingsvisie moet LADA zich vooral richten op alles wat niet agrarisch is.

De motie luidt:
Constaterende dat
 Een van de effecten op de aangekondigde bezuinigingen bij de brandweer
aangeeft dat de motivatie bij de vrijwillige brandweermensen “een flinke
knauw krijgt”
 Tijdens de behandeling van het onderwerp brandweerzorg op 25 februari
2015 in de Tweede Kamer door het
kabinet is aangegeven dat betrokkenheid van de gemeenteraden bij de verdere uitwerking van de bezuinigingen
bij de brandweer moet worden gestimuleerd
 Op 27 maart 2015 de eerstvolgende
algemene bestuursvergadering van de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
plaatsvindt

Huishoudelijke hulp
De hervormingen in de huishoudelijke hulp zullen zorgvuldig aan de mensen die het aangaat
meegedeeld moet worden. Bij voorkeur in een
persoonlijk gesprek en niet per brief, zoals het
college voorstelt. De fractie zal zich beraden
om hiervoor een amendement in te dienen. Er
is zorg of er wel voldoende middelen in de komende jaren vrijgemaakt kunnen worden om
aan de verwachte toenemende vraag naar zorg
in een vergrijzende maatschappij te kunnen
voldoen.
Agriport A7
De wijziging van het bestemmingplan Agriport
A7 om de komst van een tweede datacenter
mogelijk te maken heeft de instemming van de
fractie. Een goede ontwikkeling.

Overwegende dat
 Een goed toegeruste en gemotiveerde
brandweer, met zowel beroepspersoneel als vrijwilligers, essentieel is om
zijn cruciale taken naar behoren te
kunnen uitvoeren
 Het van belang is dat de raad betrokken blijft bij de verdere uitwerking van
de bezuinigingen
 Een helder signaal van de raad een
steun in de rug geeft aan de burgemeester, die de gemeente Hollands
Kroon in het algemeen bestuur van de
Veiligheidsregio vertegenwoordigt
Roept het college op om
 Bij de bezuinigingsvoorstellen het belang van het (vrijwillige) brandweerpersoneel, de werkomstandigheden en de
risico's uitdrukkelijk te betrekken teneinde het personeel gemotiveerd te
houden en een adequate brandweerorganisatie te behouden
 Bij de bezuinigingsvoorstellen nadrukkelijk de overhead en de opbouw van
de organisatie mee te nemen

Brandweer
Ook de bezuinigingen bij de brandweer kwamen ter sprake. Wordt de top van de organisatie niet te zwaar wat ten koste gaat van de vrijwilligers die voor de uitvoering moeten zorgen?
De fractie heeft in de raadsvergadering van 26
maart de volgende motie ingediend. Deze motie is mede ondertekent door coalitie partijen
SHK, VVD en CDA alsmede D66. De motie is
aangenomen met de stem van de PvdA tegen.
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UIT DE FRACTIE

Delegatiebesluit
Uit de toelichting van het college bij het ingediende voorstel tot wijziging van het aanwijziings-en
delegatiebesluit:
Op grond van artikel 1 van het voorgaande Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro was in
geen enkel geval waarin het college bevoegd gezag was, een verklaring van geen bedenkingen
vereist. In verband met recente jurisprudentie heeft de raad op 6 november 2014 besloten dit artikel te laten vervallen.
Op grond van die jurisprudentie kan worden geconcludeerd dat in een aanwijzingsbesluit expliciet de categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist, moeten
worden opgesomd. Het in plaats daarvan benoemen van alleen de gevallen waarin wel een verklaring van de raad vereist is, is dus juridisch niet mogelijk. Ook een aanwijzingsbesluit waarin
een procedure is beschreven op grond waarvan de raad zelf per geval beslist of een verklaring
vereist is, lijkt juridisch niet haalbaar.
Er is behoefte aan een Aanwijzings- en delegatiebesluit dat wel in overeenstemming is met de
jurisprudentie. Er bestaan voorbeelden van aanwijzingsbesluiten die een ellenlange opsomming
van categorieën bevatten, waarbij vaak ook nog maximale oppervlaktematen vermeld staan. Een
dergelijke lijst van categorieën past niet goed bij het streven van Hollands Kroon om zo min mogelijk regelgeving te gebruiken en de regelgeving die wel nodig is, zo eenvoudig en kort mogelijk
te houden. Daarnaast bleek tijdens de raadsvergadering van 6 november 2014 dat de raad in grote lijnen tevreden was met het oude Aanwijzings- en delegatiebesluit. Reparatie van het besluit
als gevolg van jurisprudentie staat dus voorop. Met het bijgaande aanwijzings- en delegatiebesluit
is gepoogd om een zo kort en eenvoudig mogelijke lijst op te stellen.
Deze lijst benoemt de categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen hoeft te worden afgegeven door de raad.
LADA en GroenLinks dienden het volgende amendement in dat gebaseerd is op de werkwijze
die gehanteerd wordt in Rotterdam:
1.In afwijking van artikel 1 is voor de in de Bijlage I genoemde categorieën van gevallen een
verklaring van geen bedenkingen vereist indien tenminste 4 raadsleden het college verzoeken om
ten aanzien van een omgevingsvergunningaanvraag de raad om een verklaring van geen bedenkingen te vragen.
2.Alle aanvragen om een omgevingsvergunning die gehonoreerd worden via artikel 2.12, eerste
lid, onder a, onder 3º, van de Wabo, worden via een lijst aan de raadsleden worden voorgelegd,
waarna de raadsleden 14 dagen de tijd hebben om een beroep te doen op de in het eerste lid genoemde uitzondering.
Toelichting
Per aanvraag de raad laten beslissen of er wel of geen verklaring van geen bedenkingen vereist
is, waardoor het primaat bij de raad komt te liggen. Er is gekozen voor tenminste vier raadsleden
om ook oppositiepartijen, cq kleine fracties de gelegenheid te geven om collegevoorstellen in de
raad te behandelen naar besluitvorming.
Voor dit amendement was geen steun uit de andere fracties.
Omdat het collegevoorstel een beter delegatiebesluit voorstelt dan het oude, heeft de fractie hier
mee ingestemd.
Peter Couwenhoven, fractiesecretaris
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Fractieverslag november 2014 – maart 2015
In de voorjaarsledenvergadering heeft de fractie verslag gedaan over de periode van de verkiezingen tot oktober. Een periode die werd gedomineerd door de collegeonderhandelingen en het
toetreden van LADA tot het nieuwe college. In de periode die nu beschreven wordt heeft de fractie
zich de nieuwe rol eigen gemaakt en haar weg gevonden. Vaak niet gemakkelijk. Na een periode
van aftasten binnen de coalitie is er nu rust ontstaan en hebben de vier partijen hun rol gevonden.
Er zijn een aantal heikele zaken behandeld die in
het coalitieakkoord open gelaten zijn, zoals locatie
transformatorstation en het delegatiebesluit. De
voorstellen voor een regelarme APV waarmee
burgemeester Jaap Nawijn ons overviel, zorgde
voor de nodige beroering. Ook de natuurontwikkeling rond een aan te leggen waterberging in de
Wieringermeer zorgde binnen LADA voor commotie. Het coalitieakkoord zegt dat natuurontwikkeling alleen binnen de Ecologische Hoofdstructuur
kan plaats vinden. De fractie heeft daarom tegen
gestemd maar wel een alternatief aangegeven. Al
deze zaken worden in dit verslag toegelicht. Belangrijk was onze eerste algemene beschouwing
die integraal in dit verslag opgenomen is.
De transities in het sociaal domein vragen veel tijd en aandacht.
De hervorming van de huishoudelijke hulp, noodzakelijk door het invoeren van de nieuwe Wmo
op 1 januari 2015, is in gang gezet. Dit jaar houden alle cliënten hun hulp. De nieuwe regeling
gaat 2016 in. Zij die hulp nodig hebben en het niet kunnen betalen, zullen dat krijgen (norm is tot
130% van de bijstandsnorm). Deze cliënten kunnen een beroep doen op de bijzondere bijstand.
Het opstellen van een omgevingsvisie is een ander thema wat zijn aandacht vraagt. Afgewacht
moet worden hoe het experiment om de burger hier rechtstreeks bij te betrekken, uitpakt.
In deze periode hebben fractie en wethouder elkaar beter leren kennen. De fractievergaderingen
waarbij Frits altijd aanwezig was hebben wederzijds begrip en vertrouwen gebracht. Frits heeft
zich de werkwijze en standpunten van LADA eigen gemaakt en de fractie heeft van hem geleerd
hoe praktisch te opereren om zaken gedaan te krijgen. Nu is er gekozen voor een duaal vergadermodel van de fractie. Frits is aanwezig bij vergaderingen waar de raadsagenda wordt behandeld. Daarnaast is er een vergadering waarbij alleen de fractieleden aanwezig zijn. Deze vergadering is bedoeld om opiniërend te discussiëren over maatschappelijke zaken waar we mee te
maken krijgen zoals Windplan Wieringermeer, omgevingsvisie etc.
Het maandelijkse LADAoverleg tussen bestuur en fractie werd wederzijds vaak als niet zinvol beschouwd en er wordt gezocht naar een andere invulling van overleg tussen fractie en bestuur. In
de fractie is duidelijk behoefte aan een heldere taakverdeling. In het discussiestuk 'LADA als organisatie. Hoe werkt dat?' heeft de fractie daartoe voorstellen gedaan. Daarnaast constateert de
fractie dat de structuur in de vereniging niet optimaal is om goed te kunnen functioneren. Het ontbreekt aan fractieondersteuning.
De fractie vindt het oprichten van Hart voor Holland als partij die de lokale belangen bij de provincie wil behartigen en daarom heeft meegedaan aan de Statenverkiezingen, een belangrijke ontwikkeling. Helaas geen zetel(s) behaald. Het kwam te vroeg. Twintig lokale partijen hebben actief
meegedaan, duidelijk te weinig om een effectieve campagne te voeren die de hele provincie bestrijkt. Marinus Hovius (6), Henk van Gameren (14) en Peter Couwenhoven (15) stonden op de
kandidatenlijst en hebben campagne gevoerd. Daarin zijn nuttige contacten gelegd die duidelijk
maken dat verdergaande lokale samenwerking noodzakelijk is.
>
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Algemene beschouwing LADA
uitgesproken door fractievoorzitter Henk van Gameren

Voor ons ligt een meerjarenbegroting waarin bezuinigingen structureel zijn doorgevoerd. Het moet gezegd
worden: Complimenten aan de organisatie dat zij zeer
efficiënt haar taken weet uit te voeren, zonder daarbij
de dienstverlening te verminderen.
Lasten niet verhoogd
Lasten zullen niet verhoogd worden en inwoners
gaan een lagere rioolbelasting betalen.
Het effect van efficiënt werken heeft ook een keerzijde. De organisatie loopt nu tegen haar grenzen aan
van wat mogelijk is. En het uitvoeren van taken vergt
creativiteit en zal deels ondersteund moeten worden
via inwoners participatie.
Nieuwe initiatieven krijgen een kans
Burgerparticipatie zal de komende jaren centraal staan om alles op een acceptabel niveau draaiende te houden. Zonder nu al bedragen te noemen, vindt LADA het essentieel dat er diverse vormen van ondersteuning komen voor groepen die vrijwillig gaan participeren binnen
onze gemeente. Pas dan kan het project burger- en arbeidsparticipatie goed slagen en blijft het
voorzieningenniveau op peil. Maar dat neemt niet weg dat mogelijk ook enkele voorzieningen tegen het licht gehouden gaan worden en wellicht verdwijnen. Echter, nieuwe initiatieven krijgen
een kans, zoals bijvoorbeeld De Cultuurschuur.
Bemoedigende gesprekken
Er vinden momenteel bemoedigende gesprekken plaats rond de brede scholen in Hippolytushoef
en Slootdorp, zodat er voor beide dorpen een juiste locatiekeuze wordt gemaakt. Ouders en omwonenden moeten betrokken worden bij de uitwerking van de plannen. LADA steunt de visie om
toe te werken naar Integrale Kindcentra.
Regionale samenwerking
Teleurstellend vindt LADA het dat de samenwerking binnen het RAKC is stuk gelopen. De opbouw van het RAKC zal nu samen met Schagen voortvarend ter hand genomen moeten worden.
Wij stellen regionale samenwerking zeer op prijs en vinden dat er actief binnen de regio dient samengewerkt te worden.
Landschappelijke waarden
Als laatste staat LADA een meerjaren beleid rondom groen in de breedste zin voor. Om kaalslag
van het landschap te voorkomen is aanvullend beleid nodig. In het verleden is hier veel geld in
gestoken en gezien de landschappelijke waarden, maar ook omdat duurzaamheid een aandachtspunt is in het coalitiedocument, is het raadzaam een meerjarenvisie te hebben omtrent onze "groene longen". En wat ons betreft gaat deze visie veel verder dan deze raadsperiode. Een
visiedocument voor zowel binnen als buiten de bebouwde kom. LADA zal er voor pleiten een
voorziening te treffen om bomen die gekapt worden te herplanten. Ofwel: een boom voor een
boom. Bij de voorjaarsnota zullen wij met een voorstel komen.

______
>

LADAnieuwsbrief 55

6

april 2015

APV
Het voorstel om de APV grotendeels af te schaffen moet wel draagvlak hebben. Onze visie is dat
het voorgelegd moet worden in beeldvormende vergaderingen waarin de burger zijn visie kan geven. Daarna kan er een verantwoord besluit over genomen worden. Daar was geen meerderheid
voor te vinden. De fracties hebben nu zelf commentaar ingebracht die verwerkt wordt in een
nieuw op te stellen APV.
Wij vinden dat er, helaas, regels nodig zijn om onze openbare ruimte in te richten. Hufterig gedrag
zal dat niet tegengaan, maar dan is er wel een basis waarop de gemeente aangesproken kan
worden om handhavend op te treden. Het is goed om kritisch naar de APV te kijken en veel overbodige regels af te schaffen maar dat is wat anders dan de APV uitkleden. Voorwaarde voor de
fractie is dat bij het invoeren van de compacte APV burgerbemiddeling beschikbaar is om problemen op te lossen. Daar is inmiddels aan voldaan.
Natuurontwikkeling
Er is een gesprek geweest met wethouder Groot over de ontwikkelingen in de polder Waard
Nieuwland. In de plannen voor natuurontwikkeling en waterberging ziet de fractie kansen om ook
de onlangs afgewezen waterberging en vispaaiplaatsen in de Wieringermeer te betrekken. Door
de plannen te combineren wordt een robuust natuurproject ontwikkeld aansluitend op de ecologische hoofdstructuur en het Robbenoordbos.
Transformatorstation
De raad werd gevraagd om voor locatie 4 nabij 't Veld een verklaring van geen bezwaar af te geven, dwz zeggen toestemming geven om hier een transformatorstation te bouwen. Het standpunt
van LADA is altijd duidelijk geweest en blijft afwijzend. In de motie uit Niedorp werd locatie 4 met
steun van een deel van de PvdA-fractie afgewezen om een trafostation te bouwen. De fractie
geeft de gevraagde verklaring dus niet af. Ook SHK bleef bij haar standpunt en weigerde eveneens op deze locatie een verklaring af te geven, evenals Groen Links en PHK. De andere partijen
stemden er wel mee in waardoor met een stemverhouding van 15 voor en 14 tegen mogelijk
werd gemaakt om het trafostation op locatie 4 te bouwen.
Delegatiebesluit
In het coalitieakkoord staat dat de raad een nieuw delegatiebesluit moet vaststellen. Een uitspraak van de afdeling bestuursrecht van de Raad van State van 27 augustus 2014 waarin het
aanwijzingsbesluit van de gemeente Smallingerland ontbindend werd verklaard, heeft tot gevolg
dat ook het besluit, dat in de vorige raadsperiode in Hollands Kroon is genomen, geen stand kon
houden. Daarom komt het college met een nieuw voorstel. Daarin staat een lijst waarin categorieen worden benoemd waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen hoeft te worden afgegeven.
De fractie heeft met GroenLinks een amendement ingebracht waarbij het primaat duidelijk bij raad
komt te liggen. Kern van het amendement is dat vier raadsleden het college kunnen verzoeken
om ten aanzien van een omgevingsvergunningaanvraag de raad om een verklaring van geen bedenkingen te vragen. Dit amendement had alleen steun van de indieners. De andere partijen hebben het verworpen. (PHK was niet aanwezig).
Het voorstel van de fractie is ambtelijk op juridische houdbaarheid getoetst. Ons amendement
heeft de werkwijze zoals die in Rotterdam gebruikt wordt als model. Dit heeft toetsing bij de Raad
van State doorstaan.
Omdat het voorstel van het college een duidelijke verbetering ten opzichte van het oude voorstel
is, heeft de fractie hier mee ingestemd.

Peter Couwenhoven, fractiesecretaris
31-03-2015
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Net geen zetel voor Hart voor Holland

Van alle nieuwkomers bij de Provinciale Statenverkiezingen in
Noord-Holland heeft Hart voor Holland het het beste gedaan.
Helaas leveren de 13.452 stemmen die op Hart voor Holland
zijn uitgebracht net geen zetel op in de Provinciale Staten van
Noord-Holland.

van de provincie in hun regio. We gaan ideeën
verzamelen en de kennis en kunde van onze
inwoners bloot leggen. En zo bouwen we de
komende jaren verder aan onze beweging,
gaan we ons netwerk verbreden en zullen we
onszelf ontwikkelen tot een serieuze partij
die zich over 4 jaar wederom met oog voor lokale belangen en het welzijn van onze inwoners gaat meedingen voor een plek in de Provinciale Staten.

Voetbalstadion vol
Toch willen wij alle 13.452 kiezers die ons hun
stem hebben gegund van harte bedanken voor
hun vertrouwen. We beseffen dat zoveel mensen een klein voetbalstadion goed kunnen vullen. In november 2014 zaten we nog aan de
tekentafel van onze partij. In enkele maanden
tijd hebben we een breed netwerk van lokale
partijen kunnen opbouwen, een goed verkiezingsprogramma kunnen presenteren en een
mooie campagne kunnen neerzetten. Terwijl
de landelijke partijen miljoenen subsidiegeld
tegen hun campagnes aan hebben kunnen
smijten, hebben wij met een kleine 2000 Euro
eigen geld de gehele provincie goed kunnen
bereiken. Zo kan het dus ook en zo gaan we
ook verder. Tekenend voor deze verkiezingen
is de lage opkomst, ondanks de landelijke thema’s waarmee de landelijke kopstukken de
verkiezingen hebben gekaapt. Meer dan de
helft van de kiesgerechtigde Noord-Hollanders
is niet gaan stemmen. Een veeg teken aan de
wand. Een bevestiging dat de meerderheid van
de kiezers geen vertrouwen heeft in de hedendaagse politieke elite in Den Haag en in de
provincie. De juichende politici van het CDA,
D66 en VVD in het provinciehuis gisterenavond
staan in schril contrast met de gedesillusioneerde inwoners van Noord-Holland die geen
vertrouwen hebben in de politieke machthebbers.

Nogmaals ontzettend bedankt voor uw stem. U
blijft van ons horen!
Marielys Roos

Bram Diepstraten

Voorzitter

Bestuurslid

Oprichters Hart voor Holland

Hart voor Holland gaat door met bouwen
Daarom gaan we verder. Op dezelfde weg die
we begin dit jaar zijn ingegaan. De komende
jaren gaan we verder bouwen aan ons netwerk
met lokale partijen. We gaan hen en de inwoners van Noord-Holland raadplegen over actuele onderwerpen die in het provinciehuis spelen en gaan spelen. We gaan werken aan een
systeem van raadplegen van en interactie met
lokale partijen en inwoners om te peilen hoe
lokale gemeenschappen, lokale partijen, inwoners van de dorpen en steden denken over de
ontwikkelingen, plannen en beleidsvoorstellen
LADAnieuwsbrief 55
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UITSLAGEN VERKIEZINGEN

Provincie

•
•
•
•
•

Hollands Kroon

Kiesgerechtigden: 2.044.821
Opkomstpercentage: 47,23 %
Totaal geldig uitgebrachte stemmen: 959.171
Totaal ongeldig en/of blanco uitgebrachte stemmen: 6.584
Voorkeursdrempel: 4.359,75

partij
VVD
D66
PvdA
PVV
SP
CDA
GroenLinks
Partij voor de Dieren
50Plus
ChristenUnie/SG P
Ouderenpartij NH

partij

VVD
CDA
PVV
Ouderenpartij Noord Holland
PvdA
D66
SP
Hart voor Holland
ChristenUnie-SGP
50PLUS
Partij voor de Dieren
Groenlinks
Piratenpartij
Vrouwen Partij (VP)
Multicultureel Plus Partij (M+)

zetels
11
10
7
6
6
5
4
3
1
1
1

zetels

Water Natuurlijk
CDA
VVD
Groen, Water & Land
PvdA
Boeren, Burgers, Waterbelang
Algemene Waterschapspartij
50 PLUS

3802
2485
2295
1765
1466
1485
1417
546
514
481
453
446
147
93
9

De verwachte opkomst van de lokale partijen
bij de provinciale statenverkiezingen is uitgebleven. Met hun beperkte budget zijn de lokalen ten onder gegaan in het geweld waarmee
de landelijke partijen en de media deze verkiezingen gekaapt hebben. Alleen maar aandacht voor de Eerste Kamer en de positie
van het kabinet beheersten deze campagne.
Zaken die in de provincie spelen kwamen niet
aan de orde. Ook de lage opkomst zal een rol
gespeeld hebben in het magere resultaat
voor de lokalen. Zij zijn er niet in geslaagd
om thuisblijvers naar de stembus te trekken.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben
PVV en SP in veel gemeenten niet deelgenomen. Daar is een deel het lokale succes bij
deze verkiezingen aan te danken. Deze
stemmen zijn provinciaal niet naar de lokale
partijen gaan.
De campagne van Hart voor Holland terugkijkend, moet de conclusie zijn dat de tijd te kort
is geweest om succes te kunnen hebben.
Twintig deelnemende lokale partijen bleek
een te smalle basis. In plaatsen waar campagne is gevoerd werd met 3 tot 6 procent
redelijk gescoord, daarbuiten nauwelijks.

Waterschap

partij

aantal stemmen

4
4
4
4
3
2
1
1

Peter Couwenhoven
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