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Beleidsbrief aan Provinciale Staten van Drenthe 2019-867-1

lnleiding

a. Algemeen
Via onze brief van 12 december 2018, kenmerk 5015.412018002682, zijn uw Staten ge'informeerd

over de brief van het Dagelijks Bestuur (DB) van Prolander van 4 december 2018. ln deze brief
geeft Prolander aan dat vanaf 2019 alle begrotingswijzigingen voor een zienswijze aan uw Staten
worden voorgelegd, totdat de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Prolander op dit punt is aan-
gepast. ln de brief is aangekondigd dat het voorstel tot wijziging van de GR Prolander in het eerste
kwartaal van 2019 in procedure zal worden gebracht. Dit verzoek tot wijziging van de GR heeft
Prolander nu per brief van 25 januari 2019 ingediend.

Op grond van artikel 48, lid 5, van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient het bestuur
van de GR Prolander alle begrotingswijzigingen voor een zienswijze aan uw Staten voor te leggen.
ln de GR kan voor bepaalde categorieën begrotingswijzigingen zijn aangegeven dat deze ziens-
wijze achterwege mag worden gelaten. ln de geldende GR Prolander is een dergelijke uitzondering
niet opgenomen.

De voorgestelde wijziging van de GR Prolander houdt in dat begrotingswijzigingen die niet leiden
tot een verhoging van de verschuldigde deelnemersbijdrage, niet voor een zienswijze aan uw
Staten hoeven te worden voorgelegd. Met deze tekst wordt aangesloten bij de bepaling zoals die in
de GR-en voor het OV-Bureau en de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe zijn opgenomen.

b. Europese aspecten
Niet van toepassing

c. Economie/werkgelegenheid

Niet van toepassing.

d. Participatie

Het voorstel is samen met de provincie Groningen en Prolander voorbereid

Advies

1. Gedeputeerde Staten toestemming te verlenen tot het wijzigen van de GR Prolander conform bij'
gevoegd conceptbesl u it.

Doelstelling uit de begroting

7.2.05 Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland

Argumenten

1.1. ln lijn met de GR-en RUD Drenthe en het OV-Bureau is het gewenst om in de GR Prolander op
te nemen dat begrotingswijzigingen die niet leiden tot een verhoging van de verschuldigde deel-
nemersbijdrage, niet voor een zienswijze aan uw SÍaÍen hoeven te worden voorgelegd.
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ln de nieuwe situatie hoeft het DB Prolander niet iedere begrotingswijziging voor een zienswijze
voor te leggen aan uw Staten. Dit past bij de gekozen vorm van een lichte bestuursstructuur en
komt de efficiency in de besluitvorming ten goede.

Tijdsplanning

Na besluitvorming in uw Staten van í 3 maart 2019 zullen wij zorgdragen voor publicatie in de Staats-
courant. De gewijzigde GR zal dan na publicatie in werking treden.

Financiën

De wijziging van de GR Prolander heeft geen financiële gevolgen.

Monitoring en evaluatie

Dit vindt plaats via de reguliere inlichtingen- en verantwoordingslijnen en de begroting.

Communicatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Conceptbesluit van Gedeputeerde Staten tot wijziging van de GR Prolander
2. Brief directeur Prolander van 25 januari 2019 met bijlagen

Ter inzage in kamer G0.39

Niet van toepassing

Assen, 6 februari 2019
Kenmerk: 6/5.3/201 9000353

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter
W.F. Brenkman MSc, secretaris



Ontwe besluit 2019-867-1

Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 8 februari 20í 9, kenmerk
6/5.3/20í 9000353;

gelet op:

- de artikelen 40 en 48, lid 5, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
- de Gemeenschappelijke Regeling Prolander;
- het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Prolander van 25 januari 2019;

BESLUITEN

Gedeputeerde Staten toestemming te verlenen tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling
Prolander conform bijgevoegd conceptbesluit van Gedeputeerde Staten.

Assen, 13 maart 2019

Provinciale Staten voornoemd,

, griffier voorzitter

km/coll



 

 

Assen, @ 

Ons kenmerk  

Behandeld door mevrouw J.L.C.M. Wolters-Potters (0592) 36 58 22 

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Prolander 

 

   

CONCEPT 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van de provincies Drenthe en Groningen, ieder voor zover het hun eigen 

bevoegdheden betreft;  

 

gelezen het voorstel van het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Prolander van 25 januari 

2019; 

 

gelet op de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

 

gelet op het besluit van Provinciale Staten van Drenthe en Groningen van 13 maart 2019; 

 

BESLUITEN:  

 

A. De Gemeenschappelijke regeling Prolander als volgt te wijzigen:  
 

Onder vernummering van artikel 17, lid 4, tot en met artikel 17, lid 6, tot artikel 17, lid 5, tot en met 

artikel 17, lid 7, wordt een nieuw artikel 17, lid 4, ingevoegd, luidende: 

 

Het bepaalde in artikel 48, eerste en derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen is niet van 

toepassing op wijzigingen van de begroting voor zover daaruit geen verhoging van de bijdragen van 

de respectievelijke deelnemers voortvloeit. 

 

B. Gedeputeerde Staten van Drenthe dragen zorg voor de bekendmaking van dit besluit.  

 

C. De wijziging van de regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in de 

 Staatscourant. 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 

W.F. Brenkman MSc, secretaris 

 

Gedeputeerde Staten van Groningen, 

 

F.J. Paas, voorzitter 

H. Schrikkema, locosecretaris 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Toelichting op de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Prolander 

Met het opnemen van het nieuwe artikel 17, lid 4, in de Gemeenschappelijke regeling Prolander wordt 

de procedure rond begrotingswijzigingen, waaruit geen verhoging van de bijdragen van de 

respectievelijke deelnemers voortvloeit, vereenvoudigd. Het artikel geeft aan dat bij wijziging van de 

begroting artikel 48, leden 1 en 3, van de Wet gemeenschappelijke regelingen niet van toepassing 

zijn, indien de deelnemersbijdrage niet wijzigt als gevolg van de begrotingswijziging. Het is wenselijk 

om dit soort begrotingswijzigingen, zonder dat er sprake is van een zienswijze van de respectievelijke 

Provinciale Staten, mogelijk te maken ter voorkoming van de administratieve lasten die een algehele 

wijziging met zich meebrengt. 
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Geacht college,

Op 4 december 2018 hebben wij u een brief gestuurd waann wíj hebben aangegeven dat
wijeen voorstelzullen doen om de gemeenschappelijke regelÍng Prolander aan te passen
en in procedure te brengen. De aanpassing houdt Ín dat in de gemeenschappelijke

regeling Prolander wordt vastgelegd dat begrolingswijzigingen die niet leiden tot een
verhoging van de verschuldigde deelnemersbijdrage, niet voor een zienswijze aanPS
hoeven te worden voorgelegd. Met deze werkwijze wordt aangesloten bíjde bepalingen
zoals die in andere gemeenschappelijke regelingen zijn opgenomen.

Bijgaand treft u dít voorstel tot wÍjziging van de gemeenschappelijke regeling aan.

Wij vragen u in te stemmen met deze wijziging en verzoeken u dit voorstel in procedure te
brengen voor besluitvorming door uw staten op 13 maart2019.

Verder treft u bíjgaand de kaderbrief 2A20 van Prolandet aan. Wijverzoeken u deze door
te geleiden aan uw staten.

Met vriendelijke groet,

het op 22 januari 2019 daarloe door het bestuur Prolander

ander

Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Prolander
Kaderbrief 2O2A

Bijlagen

Prolander werkt aan het landschap van Drenthe en Groningen



Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Prolander

De colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Drenthe en Groningen, ieder voor zover hun

eigen bevoegdheden betreft,

gelezen het voorstelvan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Prolander van 25 januari

2At9;

Gelet op de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

BESTUITEN

A. De gemeenschappelijke regeling Prolander als volgt te wijzigen:

Onder vernummering van artikel L7 lid 4 tot en met artikel L7 ad 6 tot respectievelíjk artikel t7 Ld 5

tot en met artikel L7 ,ad 7 , wordt een nieuw artikel L7 ,id 4 ingevoegd, luidende:

"Het bepaalde in artÍkel48 het edrste en het derde lid Wet gemeenschappelijke regelingen is niet
van toepassing op wtjzigingen van de begroting voor zover daaruít geen verhoging van de bijdragen
van de respectievelijke deelnemers voortvloeit."

Gedeputeerde Staten van Drenthe dragen zorgvoot de bekendmaking van dit besluit.

De regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmakíng.

Gedeputeerde Staten voornoemd:

voorzitter

, secretaris

B.

c.

Assen, ...2OL9,



Toelichting op de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Prolander

Met het opnemen van het nieuwe artikel L7 aid 4 in de Gemeenschappelijke regeling Prolander wordt
de procedure rond begrotingswijzigingen, waaruit geen verhoging van de bijdragen van de

respectievelijke deelnemers voortvloeit, vereenvoudigd. Het artikel geeft aan dat bij w'rjziging van de

begroting artikel 48 lid 1 en 3 Wgr niet van toepassing zijn indien de deelnemersbijdrage niet wijzigt
als gevolg van de begrotingswijziging. Het is wenselijk om dit soort begrotingswijzigingen, zonder dat
er sprake is van een zienswijze van de respectieve Provinciale Staten, mogelijk te maken ter
voorkoming van de administratieve lasten die een algehele wijziging met zich brengt-



Kaderbrief 2A20

Uitgangspunten programmabegroti ng 202A

25januari 2019 lversie ontwerp I auteurs:team FC&O
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Prolander

Prolander werkt aan het landschap van Drenthe en Groningen



Kaderbrief 2020
Uitgangspunten programmabegroting 202A

Opdrachtgever

Naam contactpersoon

Telefoon contactpersoon

E-mail contactpersoon

Postbus contactpersoon

Auteure

Prolander

Jan Bosker

0592-365056

j. bosker@prolandei.nl

50040, 9400 LA Assen

Team FC&O

a Prolander werkt aan het landschap van Drenthe en Gronlngen
Postadres: Postbus 50040, 9400 LA Assen
0592-36500Q r info@prolander.nl . www.prolander.nl
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Samenvatting

Ook in 2020 straat de opgave van Prolander centraal. We werken gestaag verder aan de
realisatie van de Natuurnetwerk Nederland (NNN). Om ons werk efÍiciënt en betrouwbaar te

kunnen blíjven doen, zijn in het in 2018 opgestelde Evaluatierapport Prolander 2016-2017

enkele aandachtpunten benoemd en zijn aanbevelingen gegeven. Een belangrijke aanbeveling
was het versterken van de |CT-ondersteuning en hiertoe een informatieplan op te stellen. Het

informatieplan heeft als doel een meerjarige aanpak van digitalisering te beschrijven en is eind

2018 gereed gekomen. Het plan bevat voorstellen voor de uitvoering van zes lGï-projecten.
Deze projecten sluíten naadloos aan op de systemen en het ICT-beleíd van de Provincie

Drenthe.

Als eerste is het project SharePoint uitgewerkt, dat ís gericht op de verbetering van het

documentbeheer. Met de invoering hiervan kunnen we onze werkzaamheden in projecten

dígitaal beter ondersteunen en de rísico's beter beheersen. Dit systeem faciliteert tevens het

sarnenwerken binnen en buiten de organisatíe en bevat onder meer een document management

systeem (DMS), waarmee we verbetering van de archieffunctie willen realiseren.

De kaderbrief 2020-2023 bevat de uitgangspunten voor het opstellen van de
programmabegroting 2020 en de meerjarenbegroting tot en met 2A23. Hieftii zïp de

belangrijkste (financiéle) ontwikkelingen opgenomen.

Ontwikkeling deelnemersbijdrage
De indexering van de deelnemersbijdrage is gebaseerd op de verondersteÍde ontwikkeling van

lasten. De lasten in de programmabegrotÍng Prolander bestiaan uít circa 80% personele kosten

en uit circa 204/o overige kosten.

Naar aanleiding van de evaluatie van Prolander uit 2018 is voor het oplossen van personele

knelpunten (vier fte's) de bíj de start van Prolander opgelegde efficiencykorting komen te

vervallen en zljn hogere deelnemersbijdragen toegekend vanaí 2A19. Tevens zijn de financiéle
gevolgen van de invoering van het generatiepact Íinancieel venrverkt in de begroting 2019 en

komt de financiering voor rekening van de beide eigenaren.

Voor de iaren 2020 en de jaren daarna volgen we de aannames van de provincie Drenthe als

het gaat om de verwachte loonontwikkeling (begroting 2019).

Toepassing van de bovenstaande uitgangspunten leidt tot de volgende aanpassíng van de
deelnemersbijdragen i n meerjarenperspectief.

25-1 -2019 I veísie ontri/eíp 5 van 12
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lnhoudsopgave

2. Efhcten (meeriarenlbegrotin g 2O2O-2A23 10

3. Deelnemercbijdrage begroting 2A20-2A23 t1
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1. Uitgangspunten kaderbrief 2O2O
Voor het opstellen van de programmabegroting 2A2O en de meerjarenraming 2021-2423 zijn de

uitgangspunten die in de kaderbriel2A2A worden genoemd het vertrekpunt. Deze worden in dit

hoofdstuk beschreven. De financíéle gevolgen van de uitgangspunten staan in het volgende

hoofdstuk.

lndexering
Tot 2019 is de toegepaste índex van de deelnemersbiidrage lager geweest dan de
gerealiseerde loonontwikkeling. ln totaal is het index-nadeel over de jaren 2416 tot en met

2019 berekend op € 500.000. Dit nadeel heeft Prolander gedekt opgevangen met incidentele

meevallers en binnen de eigen begroting. Deze praktíjk van indexering is niet structureel

houdbaar, omdat de incidentele dekkingsmiddelen beperkt zijn en omdat het gat tussen lasten

en baten steeds groter wordt. Dit zou bij ongewijzigd beÍeid leiden tot oplopende tekorten.

Het bovenstaande betekent dat er keuze voorligt: óf bezuinigen óf de indexering van de

deelnemersbijdragen in overeenstemming brengen met de (loon)kostenontwikkeling.

Eventuele bezuinigingen beperken de mogelijkheden van Prolander om de opgave tijdig te

realiseren. Ook in de evaluatie van Prolander uit 2018 is aangegeven dat de formatieve
middelen van Prolander krap zijn. Tevens ziin er extra middelen beschikbaar gesteld om

personele knelpunten op te lossen. Een bezuiniging zou deze maatregel weer tenietdoen. WÍj

kiezen daarom voor het in overeenstemming brengen van de indexering van de

deel nemersbijdragen m et de {loon)kostenontwikkeling.

Prolander volgt voor het personeel de rechtspositíe van de provincie Drenthe. Aansluiten bij het

kader voor de loonontwikkeling van de provincie Drenthe is daarom de beste garantie voor een

houd bare wijze v an indexeren.

De loonstijgingen die gelden vanaf 2A19 zijn op dit moment nog niet bekend, omdat de huidige

cao eên looptfid heeft tot eind 2018 en er nog geen nieuwe cao bekend ís. Als uitgangspunt

voor de loonstijging kiezen wíj ervoor volledig aan te sluiten bij de provincie Drenthe, zoals

deze is toegepast in de begroting 2019 van deze provincie.

Hierbij wordt opgemerkt dat wanneer de loonkostenontwikkeling aflrijkt van het geraamde

percentage dit overeenkornstig wordt aangepast. Deze wijziging zal, indien deze zich voordoet,

bij de tussentijdse rapportages of bij de begroting aan het bestuur worden voorgelegd.

Deelnemersbijdrage provincie Drenthe en provincie Groningen
De indexering van de deelnemersbijdrage is gebaseerd op de veronderstelde ontwíkkeling van

lasten. De lasten in de programmabegroting Prolander bestaan uit circa 80% personele kosten

en uit círca 20% overige kosten.

Aanoassing basis indexerino structurele deelnemersbiidraoe vanaf 2020

Voorgesteld wordt om vanat 2O20 de basis voor indexering aan te passen, waarmee de

structurele component van de te lage index, zoals hierboven toegelicht, wordt gecorrigeerd.

25-1-2019 I versie ontweíp I van 12
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Aanoassino indexeíno aan de feiteliike' ontwikkelino
In het geval de feitelijke loonontwikkeling afwijkt van de begrote loonontwikkeling zullen we
hiervoor corrigeren. Als uitgangspunt stellen we voor dit te doen bijde najaarsrapportage van
het lopende jaar.

Personele kosten
De salarisbedragen worden begroot tegen de geldende normbedragen per salarisschaal die de
Provincíe Drenthe hanteert. Voor overige personele kosten wordt een bedrag begroot van 5o/o

van de totale loonsom (exclusief de kosten van het generatiepact). Onder andere opleÍding,
reÍskosten en dienstkledíng maken onderdeel uÍt van deze kosten.

Aanvullende bedrijÍsvoering (DVO)

Zoals overeengekomen ín de dienstverleningsovereenkomst (DVO) worden de personele kosten
jaarlijks geïndexeerd. HÍerbij wordt uitgegaan van het indexcÍjfer dat wordt gehanteerd door de
provincíe Drenthe. De provincie Drenthe rekent in haar programmabegroting 2019 met een
meerjaríge indexering van Za/o voor de DVO's die op lonen zijn gebaseerd. Het budget voor de
aanvullende bedriiísvoering wgrdt met dit percentage geïndexeerd.

Huisvesting en automatisering (DVO)

Zoals overeengekomen in de dienstverleníngsovereenkomst worden in afrrijking van de eerder
genoemde DVO's voor de kosten van huísvesting en automatisering vaste normbedragen
gehanteerd. Deze kosten zijn vrijgesteld van een jaarlijkse indexering.

Archieíkosten, exteme deskundigen en kantoorkosten
Voor deze kosten zijn jaarl$ks vaste bedragen begroot. Deze kosten worden níet geïndexeerd.

KapÍtaallasten
De investeringen worden afgeschreven conform de afschrijvingsrichtlijnen zoals vastgelegd in
het financieel reglement Prolander. De kapitaallasten bestaan uít de kapitaallasten van de reeds
geactíveerde investeringen (investeringen uit het verleden) en de kapitaallasten die gebaseerd

ziin op de investerÍngen zoals opgenomen ín de invesleringsplanning.

Onvoozien
Voor onvoorzíen is een stelpost opgenomen van € 50.000 per jaar.

Overige inkomsten
Er worden geen opbrengsten (en daarmee samenhangende kosten) geraamd als gevolg van
werken voor derden of aanvullend afgesloten opdrachten met één van de moeders. lndien zich
dat wel gaat voordoen, worden deze werken uitgevoerd tegen de bijbehorende kostprijs. Deze
opbrengsten worden verantwoord als incidentele inkomsten in het betreffende boekjaar.

26-1-2019 I veísie ontwerp 9 van 12
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2. Effecten (meeriarenlbegroting 2O2A-2O23
ln deze paragraaÍ zi4n de nieuwe ontwikkelingen toegelicht. Dit betrefien nieuwe ontwikkelingen
ten opzichte van de programmabegroting 20Í9.

SharePoint (lCT ínformatieolan)
Voor de uitvoering van het ínformatieplan is voor het onderdeel SharePoint een uítvoerings-
plan opgesteld. De shucturele lasten van Sharepoinlzijn opgenomen in de begroting2A2O.
Deze ramen we op € 103.000 in 202O en op € 1 26.000 per jaar vanaí 2021 . Yanaí 2A20 dalen
de kapitaallasten die verband houden met de lCT, omdat de ICT ínvesteringen vanaf de start
van Prolander dan geheel afgeschreven zijn- Hier tegenover staat een lichte stijging
automatiseringskosten. Overigens zijn de lasten van de andere ICT deelprojecten uit het
informatieplan nog niet meegenomen ín deze kaderbrief.

Proiectmatig werken en innovatie
Dit betreft de voortzetting van twee thema's van het organísatÍe-ontwikkelplan díe structureel
in de begroting worden opgpnomen. Voor projectmatig werken en innovatie geldt, gelet op de
uitgaven tot nu en de wens tot structurele 'bewegingsvrijheid' voor jaarlijks telkens andere
"íncidenten", een vraag van € 7.5.000 per jaar. Het gaat om de zaken als projeclplanning en -
management, gelijkberechtiging, risicomanagement, contractmanagement en niaatregelen
voortvloeiend uit de prívacywetgeving (AVG). Voor deze ondenrerpen Ís enige financíéle
ruimte gewenst voor tijdelijke ínhuur van professionals en advies.

Aanpassing DVO's oer 2020
De huidige DVO's hebben een looptijd tot en met 2019. Voor de periode na 2A19 zullen
nÍeuwe afspraken gemaakt worden met de provincie Drenthe. Hieraan kunnen financiële
gevolgen verbonden zynten opzichte van de aannames in deze kaderbrief. Vooralsnog gaan
we uit van een ongewijzigd kostenniveau.
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3. Deelnemersbijdrage begroting 2O2O-2O23

Naar aanleiding van de evaluatie van Prolander in 2018 zijn in verband met een aantal
personele knelpunten hogere deelnemersbijdragen toegekend vanaf 2019. Deze zijn verwerkt in

de begroting 2019.

Per 2O19 zijn taken overgeheveld van Prolander naar de provincies. Het betreft taken op het
gebied van de subsidieverstrekking en de faunabeheer. ln verband daarmee worden de
deelnemersbijdragen verlaagd :

Veilagen loonltosten (í ÍInfi í t
Vedagen biidnge porÁncb Drcnthe (l0(Imll
Veíagen bídmge pranncb GrmirUen (1flXn321

Correcte medew. subsidies en FBE-secr.

1.

2.

3.

.2ILM
8í!5{n

150-Ít00

De indexering van de deelnemersbijdrage is gebaseerd op de veronderstelde ontwikkeling van
lasten.

Toepassing van deze aannames leidt tot de volgende aanpassing van de deelnemersbijdragen
in meerjarenperspectief.

door
5.731

399
6.í30

2.745.a00
-165.000

2.580.500
í88.000

2.768.300

5p36,500
-8S.500

5347.000
332.500

6.í79500

2.800.000
-166.500

2.633.500
157,000

2.790.500

6.055.000
-90.500

5.964.500
263.500

6.228.000

2.856.500
-168.000

2.088.500
ft4.50A

2.813.000

6.055.000
-91.500

t.9$500
3í4.500

a.278,AAO

2.854.$0
-170.000

2.686.500
í48.500

2.835.000

CorÍectle medew. eubsidles en FBE-aecÍ

Efrect door s

Voor 2019 geldt dat wordt bezien of een aanpassing van de deelnemersbijdrage in verband met
de loonkostenontwikkeling gewenst is. , .

Ontw ikkelingen begrotlng 20't 9

Saldo pnmnieve begrotrng 2019 na mutatre reseÍves

Efrect rn €

Saldo begrotng 2019 na mutates Íêserves

Boekjaar
2420

Boekjaa r

2421
Boekjaar

2022
Boe kja a r

2A23
RegLrlrere brjrjra e (oud) exat.. alí/c.a.ttt:

Bijdrage Provincie Drenthe

Regulrere bry)ragr: (nieuv,r) nc.l r,olc.lte

Reguliere btjdragr: (oud) incl ..o/í(..tt.:

Boe kjaa r
2020

Boe kjaa r
2023

Rer gr.rl ir: rr: bijdr a ge: (or.rd ; t: x t. L c ( )r r í:.1 tt;

Boe

2022
Boekjaar

2021
Bijdrage Provincie Groningen

Rr: gulir.: rc bijclra gr: (rrrr: u,l ) incL c or re c tic

Rr:quliere bijdra (crud) irrcl. (.et re.trc
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