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Agenda	  
1. Opening	  
2. Vaststellen	  notulen	  
3. Post	  in/uit	  
4. Mededelingen	  
5. Update	  voorzitter	  /	  DB	  /	  O&O	  /	  O&F	  /	  V&C	  /	  CSR	  

(bijlage	  140903	  DB	  update)	  
6. Vaststellen	  agenda	  
7. OER-‐training	  

(bijlage:	  140903	  OER-‐training)	  
8. Huishoudelijk	  reglement	  

(bijlage:	  140903	  HR13-‐14)	  
9. FSR	  in	  de	  media	  
10. WVTTK	  
11. Rondvraag	  en	  sluiting	  

1. Opening	  
	  Om	  17.11	  opent	  de	  haan	  de	  vergadering.	  	  1	  

2. Vaststellen	  notulen	  
De	  FSR	  FGW	  besluit	  de	  notulen	  van	  28	  september	  2014	  met	  inachtneming	  van	  de	  wijzigingen	  2	  

te	  vast	  te	  stellen.	  3	  

	  4	  

De	  volgende	  punten	  zijn	  uit	  de	  actielijst	  van	  28	  september	  extra	  naar	  voren	  gekomen:	  5	  

Het	  DB	  heeft	  besloten	  dat	  zowel	  het	  dossier	  studiebegeleiding	  als	  het	  dossier	  6	  

studieverenigingen	  onder	  O&F	  vallen.	  	  7	  

In	  de	  inwerkmap	  staat	  beschreven	  hoe	  je	  op	  de	  P-‐schijf	  kunt	  vanuit	  huis.	  	  8	  

In	  O&F	  zal	  worden	  besproken	  hoe	  het	  zit	  met	  het	  verplichten	  van	  studenten	  om	  extra	  9	  

kosten	  te	  betalen	  om	  een	  vak	  positief	  af	  te	  kunnen	  ronden.	  (ACTIE)	  10	  

	   	  

	  

Conceptnotulen	  bijeenkomst	  facultaire	  
studentenraad	  FGw	  3	  september	  2014	  

Aanwezig	  
Gunnar	  de	  Haan,	  Susanne	  Schotanus,	  Anne	  Louise	  Schotel,	  Lisa	  Koks,	  Linda	  van	  Exter,	  Ruud	  van	  der	  Veen,	  Marije	  
Hazelhoff,	  Roos	  de	  Groen,	  	  

Afwezig	   Sophie	  van	  Weeren	  	  (mkg),	  Paul	  Heinemans	  (zkg)	  

Gast	   	  

Notulst	   Astrid	  Zwinkels	  



	  

Pagina	  2	  ~	  7	  

3. Post	  in	  /	  uit	  
Er	  wordt	  besloten	  vanaf	  komende	  PV	  de	  ontvangen	  en	  verstuurde	  post	  voorafgaande	  aan	  1	  

de	  vergadering	  op	  papier	  door	  de	  Ambtelijk	  Secretaris	  met	  de	  raad	  wordt	  gedeeld.	  	  2	  

	  3	  

Deze	  week	  is	  de	  volgende	  post	  binnengekomen:	  4	  

-‐ Adviesaanvraag	  selectiviteit	  masters	  5	  

-‐ Brief	  van	  de	  medewerkers	  over	  de	  financiële	  toekomst	  6	  

-‐ Instemmingverzoek	  CIW	  7	  

-‐ CoBo	  uitnodigingen	  8	  

-‐ Instemming	  delen	  B	  van	  de	  OER.	  Hiervan	  was	  de	  termijn	  verspreken.	  Hier	  was	  door	  de	  9	  

vorige	  FSR	  over	  besloten.	  10	  

-‐ Een	  bericht	  over	  papierbakken	  	  11	  

V&C	  gaat	  op	  de	  muurkrant	  zetten	  dat	  er	  wel	  papierbakken	  zijn.	  (ACTIE)	  12	  

4. Mededelingen	  
Van	  Weeren	  is	  afwezig	  en	  heeft	  Schotel	  gemachtigd.	  Heinemans	  is	  afwezig	  maar	  heeft	  13	  

niemand	  gemachtigd.	  	  14	  

De	  Haan	  stelt	  voor	  dat	  de	  actiepunten	  voortaan	  in	  de	  Week	  van	  de	  FSR	  zullen	  worden	  15	  

opgenomen.	  Zwinkels	  zal	  dit	  voortaan	  doen.	  (BESLUIT)	  16	  

V&C:	  Van	  Weeren	  is	  druk	  bezig	  met	  V&C	  stukken	  maar	  kan	  hier	  nu	  niet	  aanwezig	  zijn.	  17	  

De	  Haan:	  Volgende	  week	  is	  de	  OV	  waar	  selectieve	  masters	  waarschijnlijk	  zal	  worden	  18	  

besproken.	  Schotel	  zal	  hier	  voor	  volgende	  week	  in	  O&O	  een	  vergaderstuk	  over	  schrijven	  zodat	  19	  

het	  nog	  door	  de	  PV	  kan	  zodat	  het	  bij	  de	  OV	  besproken	  kan	  worden.	  (ACTIE)	  	  20	  

De	  OV	  is	  11	  september	  van	  10.00	  tot	  12.00.	  	  21	  

	  22	  

5. Update	  voorzitter	  DB	  /	  O&O	  /	  O&F	  /	  V&C	  /	  CSR	  
Voorzitter:	  Er	  is	  nog	  geen	  VZO	  geweest.	  Vanaf	  komende	  week	  komt	  hier	  een	  update	  over	  23	  

op	  papier.	  	  24	  

DB	  update:	  Deze	  is	  in	  de	  bijlage	  meegestuurd	  met	  de	  Week	  van	  de	  FSR.	  Schotanus	  25	  

benadrukt	  hierbij	  nogmaals	  dat	  het	  de	  bedoeling	  is	  dat	  agendapunten	  alleen	  besproken	  zullen	  26	  

worden	  wanneer	  vergaderstukken	  worden	  aangeleverd.	  Wat	  betreft	  de	  Belbin	  test:	  deze	  zal	  27	  

verplicht	  zijn	  voor	  nieuwe	  raadsleden,	  niet	  voor	  oude.	  De	  Haan	  prikt	  een	  datum	  voor	  de	  test.	  28	  

(ACTIE)	  Er	  komt	  ergens	  binnenkort	  een	  borrel	  met	  het	  FB.	  Na	  elke	  laatste	  PV	  van	  de	  maand	  29	  

gaan	  we	  met	  zijn	  allen	  een	  drankje	  doen.	  Dit	  wordt	  bekendgemaakt	  in	  de	  Week	  van	  de	  FSR	  mail.	  30	  

De	  vice-‐voorzitter	  gaat	  elke	  week	  met	  een	  raadslid	  zitten.	  	  31	  

Er	  wordt	  afgesproken	  dat	  alle	  commissievoorzitters	  ervoor	  moeten	  zorgen	  dat	  er	  input	  32	  

komt	  voor	  de	  visies	  van	  de	  commissies.	  De	  eventuele	  extra	  kosten	  die	  voor	  de	  uitvoering	  van	  33	  

deze	  visies	  nodig	  zijn	  moeten	  in	  een	  volgende	  PV	  worden	  gepresenteerd.	  (ACTIE)	  Ook	  gaan	  34	  

Koks	  en	  de	  Haan	  zitten	  aan	  de	  raadsbegroting.	  (ACTIE)	  35	  

O&F:	  Op	  19	  september	  om	  9	  uur	  ’s	  ochtends	  heeft	  O&F	  een	  afspraak	  met	  Gerard	  Nijsten	  in	  36	  

het	  bungehuis	  in	  de	  kamer	  van	  Nijsten.	  Heel	  O&F	  gaat	  hier	  naartoe.	  Dit	  is	  een	  kennismaking	  met	  37	  

Gerard	  over	  wat	  hij	  allemaal	  doet.	  Ook	  zal	  O&F	  hier	  een	  presentatie	  geven.	  	  38	  

O&O:	  Er	  is	  een	  nieuw	  vergader	  moment	  vastgesteld.	  Er	  is	  ingestemd	  met	  de	  39	  

naamswijziging	  CIW.	  Er	  zijn	  dossiers	  verdeeld.	  Schotanus	  gaat	  een	  nieuw	  vergaderstuk	  40	  
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schrijven	  over	  de	  voorwaarden	  van	  het	  afschaffen	  van	  vakken.	  Iedereen	  die	  hier	  iets	  over	  wil	  1	  

zeggen	  moet	  dit	  voor	  donderdag	  23.59	  aandragen.	  (ACTIE)	  	  2	  

V&C:	  Druk	  bezig	  met	  de	  CoBo.	  Op	  de	  muurkrant	  komen	  kortere	  stukjes.	  Wat	  betreft	  3	  

inwerkweekend	  komt	  er	  volgende	  week	  een	  vergaderstuk	  (ACTIE).	  De	  Haan	  gaat	  kijken	  of	  het	  4	  

mogelijk	  is	  om	  met	  alle	  raden	  gezamenlijk	  raadskleding	  te	  bestellen.	  (ACTIE)	  Lotten	  geeft	  aan	  5	  

dat	  bij	  Samantha	  een	  offerte	  kan	  worden	  opgevraagd.	  	  Zwinkels	  gaat	  een	  datumprikker	  6	  

uitsturen	  over	  het	  inwerkweekend.	  (ACTIE)	  7	  

CSR:	  Er	  is	  deze	  week	  geen	  update,	  deze	  komt	  volgende	  week	  schriftelijk.	  8	  

6. Vaststellen	  agenda	  
De	  agenda	  wordt	  als	  volgt	  samengesteld:	  	  9	  

7. OER-‐training	  
Schotel	  heeft	  een	  vergaderstuk	  ingediend	  over	  de	  OER-‐training.	  In	  grote	  lijnen	  legt	  ze	  uit	  10	  

dat	  vorig	  jaar	  vanuit	  de	  FMG	  een	  OER-‐training	  is	  georganiseerd	  en	  dat	  het	  haar	  goed	  lijkt	  omdit	  11	  

nu	  weer	  te	  doen,	  maar	  dan	  vanuit	  de	  FGw.	  De	  training	  wordt	  gegeven	  door	  TAQT.	  Er	  worden	  12	  

twee	  discussievragen	  besproken:	  13	  

1. Willen	  we	  deze	  training?	  14	  

	  15	  

De	  meerderheid	  van	  de	  raad	  staat	  positief	  tegen	  het	  volgen	  van	  deze	  training.	  	  16	  

Een	  extra	  punt	  dat	  wordt	  aangedragen	  is	  dat	  het	  zinvol	  is	  om	  na	  te	  denken	  hoe	  de	  17	  

informatie	  in	  deze	  training	  aan	  OC’s	  kan	  worden	  doorgegeven.	  V&C	  gaat	  nadenken	  18	  

over	  hoe	  dit	  het	  best	  kan.	  (ACTIE)	  Ook	  bestaat	  er	  de	  mogelijkheid	  om	  de	  eerste	  OC	  19	  

bijeenkomst	  in	  het	  thema	  van	  de	  OER	  te	  doen.	  Dit	  ligt	  echter	  zowel	  aan	  de	  datum	  van	  20	  

de	  OC	  bijeenkomst	  als	  de	  datum	  van	  de	  OER	  training.	  	  21	  

	  22	  

	  23	  

2. Willen	  we	  deze	  training	  samen	  doen	  met	  andere	  FSR-‐en	  indien	  mogelijk?	  24	  

	  25	  

Aan	  de	  ene	  kant	  is	  het	  waardevol	  om	  deze	  training	  met	  andere	  FSR-‐en	  te	  doen	  en	  zou	  26	  

dit	  geld	  uit	  kunnen	  sparen.	  Aan	  de	  andere	  kant	  is	  het	  lastig	  om	  een	  datum	  te	  prikken	  27	  

voor	  een	  dergelijk	  grote	  groep	  en	  heeft	  de	  FGw	  als	  enige	  bijvoorbeeld	  een	  Deel	  B-‐OER.	  28	  

De	  Haan	  besluit	  dat	  hij	  dit	  punt	  op	  het	  VZO	  aan	  gaat	  dragen	  en	  dat	  andere	  faculteiten	  29	  

wanneer	  zij	  willen	  aan	  deze	  training	  mee	  kunnen	  doen.	  (ACTIE)	  Hierbij	  kunnen	  zij	  30	  

echter	  alleen	  mee	  doen	  als	  zij	  op	  de	  datum	  kunnen	  die	  voor	  de	  FGw	  het	  beste	  werkt.	  31	  

De	  Haan	  gaat	  ook	  een	  kostenplaatje	  uitzoeken	  met	  Jaspar	  groen	  (ACTIE)	  32	  

De	  Haan	  gaat	  Zwinkels	  mailen	  dat	  zij	  een	  datum	  moet	  prikken.	  (ACTIE)	  33	  

	  34	  

8. Huishoudelijk	  reglement	  
Allereerst	  geeft	  De	  Haan	  aan	  dat	  het	  HR	  gezien	  kan	  worden	  als	  een	  gentlemen’s	  agreement.	  35	  

De	  enige	  die	  ontslagen	  zou	  kunnen	  worden	  is	  Lambert.	  	  36	  

	  37	  

De	  volgende	  opmerkingen	  worden	  over	  het	  HR	  gemaakt:	  38	  
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Artikel	  	  1:	  In	  dit	  artikel	  wordt	  ‘penningmeester’	  toegevoegd	  en	  wordt	  nogmaals	  gekeken	  1	  

naar	  ‘budgethouder’.	  Het	  verschil	  hiertussen	  zal	  ook	  kenbaar	  worden	  gemaakt.	  Verder	  2	  

wordt	  de	  formulering	  over	  het	  aantal	  keren	  dat	  er	  wordt	  overlegd	  uit	  het	  3	  

faculteitsreglement	  overgenomen.	  	  4	  

Artikel	  3:	  In	  dit	  artikel	  wordt	  het	  stuk	  over	  het	  sturen	  van	  vergaderstukken	  voor	  5	  

vergaderingen	  aangepast.	  Er	  wordt	  besloten	  dat	  men	  in	  principe	  2	  werkdagen	  van	  te	  6	  

voren	  deze	  stukken	  moet	  aanleveren,	  tenzij	  een	  commissievoorzitter	  (in	  samenspraak	  7	  

met	  het	  DB)	  anders	  beslist.	  Verder	  wordt	  er	  naar	  gekeken	  naar	  het	  ’12	  uur’	  en	  ‘2	  dagen	  8	  

van	  te	  voren’.	  	  9	  

Artikel	  4:	  	  	  10	  

Over	  de	  artikelen	  4.1-‐4.10	  verwijst	  Van	  der	  Veen	  naar	  zijn	  input	  van	  vorig	  11	  

jaar.	  	  12	  

4.2a:	  Er	  wordt	  besloten	  dat	  dit	  stuk	  er	  uit	  wordt	  gehaald	  voor	  de	  volgende	  13	  

versie.	  Dit	  betreft	  het	  academisch	  kwartiertje	  en	  de	  te	  laat	  kom	  14	  

regelingen.	  	  15	  

4.3:	  Aangezien	  er	  geen	  secretaris	  is	  moet	  dit	  veranderd	  worden	  naar	  Vice-‐16	  

voorzitter.	  	  17	  

4.7b:	  In	  noodsituaties	  bepaalt	  de	  vertrouwenspersoon.	  Dit	  is	  in	  dit	  geval	  18	  

Schotanus.	  	  19	  

4.12	  Van	  der	  Veen	  wil	  dit	  onderdeel	  graag	  uit	  het	  HR	  verwijderen.	  Andere	  20	  

raadsleden	  zijn	  het	  hier	  niet	  mee	  eens.	  	  21	  

Artikel	  5:	  Wat	  betreft	  quorum	  wordt	  er	  de	  volgende	  constructie	  aan	  toegevoegd:	  	  wanneer	  22	  

er	  een	  oneven	  aantal	  raadsleden	  zetels	  innemen	  wordt	  er	  één	  van	  het	  aantal	  23	  

raadsleden	  afgehaald	  waarna	  dit	  aantal	  door	  de	  helft	  wordt	  gedaan.	  Bij	  deze	  uitkomst	  24	  

wordt	  één	  opgeteld.	  Dit	  is	  het	  quorum	  voor	  een	  raad	  met	  een	  oneven	  aantal	  25	  

raadsleden.	  	  26	  

Artikel	  7:	  De	  definities	  van	  voor,	  tegen,	  blanco	  en	  onthouding	  moeten	  hier	  worden	  27	  

opgenomen.	  Er	  wordt	  besloten	  dat	  in	  de	  volgende	  versie	  van	  het	  HR	  wordt	  aangegeven	  28	  

dat	  je	  maar	  door	  één	  persoon	  gemachtigd	  kunt	  worden.	  	  29	  

	  30	  

De	  raad	  gaat	  volgende	  week	  bij	  artikel	  9	  verder.	  (ACTIE)	  31	  

Het	  DB	  gaat	  het	  HR	  wijzigen	  en	  hier	  een	  nieuw	  vergaderstuk	  voor	  aanleveren	  voor	  de	  32	  

volgende	  PV	  (ACTIE)	  33	  

9. FSR	  in	  de	  media	  
De	  Groen	  geeft	  aan	  dat	  de	  laatste	  dagen	  veel	  in	  het	  nieuws	  is	  geweest	  over	  flexwerkers	  op	  34	  

universiteiten.	  Dit	  is	  ook	  op	  onze	  universiteit	  best	  een	  issue.	  Hier	  neemt	  O&F	  een	  standpunt	  35	  

over	  in.	  (ACTIE)	  36	  

	  37	  

10. WVTTK	  
V&C	  is	  bezig	  met	  de	  CoBo.	  Als	  voorstel	  is	  de	  datum	  van	  10	  oktober.	  Voor	  maandag	  moet	  38	  

men	  in	  hun	  agenda	  kijken	  of	  mensen	  kunnen.	  (ACTIE)	  Wanneer	  blijkt	  dat	  veel	  FSR	  FGw	  leden	  39	  

hier	  kunnen	  gaat	  De	  Haan	  kijken	  of	  Van	  Vree	  ook	  op	  deze	  datum	  kan.	  (ACTIE)	  40	  

De	  personen	  die	  de	  datumprikker	  voor	  het	  fotomoment	  nog	  niet	  hebben	  ingevuld	  moeten	  41	  

dit	  voor	  4	  september	  23.59	  doen.	  (ACTIE)	  	  42	  
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V&C	  gaat	  een	  fotograaf	  en	  fotoplek	  regelen.	  (ACTIE)	  	  1	  

De	  Haan	  gaat	  de	  afspraken	  die	  met	  de	  raadsassistent	  zijn	  gemaakt	  doormailen	  naar	  de	  hele	  2	  

raad.	  (ACTIE)	  3	  

11. Rondvraag	  en	  sluiting	  
De	  Vicevoorzitter	  gaat	  achter	  de	  afwezigheid	  van	  Heinemans	  aan.	  (ACTIE)	  4	  

	  5	  

De	  Haan	  is	  van	  mening	  dat	  de	  Geesteswetenschappen	  de	  enige	  echte	  wetenschappen	  zijn.	  6	  

	  7	  

Om	  18.51	  sluit	  De	  Haan	  de	  vergadering.	  	  8	  

Besluiten	  
140828-‐1	   Schotel	  is	  verkozen	  als	  Voorzitter	  O&F	  van	  de	  Facultaire	  Studentenraad	  der	  9	  

Geesteswetenschappen	  in	  het	  jaar	  2014-‐2015	  	  10	  

140828-‐2	   Schotanus	  is	  verkozen	  als	  Vicevoorzitter	  van	  de	  Facultaire	  Studentenraad	  der	  11	  

Geesteswetenschappen	  in	  het	  jaar	  2014-‐2015	  12	  

140828-‐3	   De	  FSR	  moet	  ook	  dit	  jaar	  weer	  duidelijk	  aanwezig	  zijn	  op	  het	  FOCB.	  13	  

140828-‐4	   Voorde	  CoBo	  zal	  een	  richtlijn	  van	  700	  tot	  1000	  euro	  worden	  aangehouden.	  14	  

140903-‐1	   De	  actiepunten	  worden	  voortaan	  met	  de	  week	  van	  de	  FSR	  meegestuurd.	  15	  

Actielijst	  
140828-‐1	   Zwinkels	  prikt	  een	  datum	  voor	  het	  foto	  moment	  	  16	  

140828-‐3	   Schotel	  zoekt	  uit	  of	  er	  op	  andere	  faculteiten	  een	  minordag	  voor	  keuzevakken	  17	  

is	  18	  

140828-‐6	   V&C	  organiseert	  in	  september/	  oktober	  een	  OC-‐dag	  gericht	  op	  samenwerking	  19	  

140828-‐10	   V&C	  stelt	  een	  vergaderstuk	  over	  de	  CoBo	  op	  voor	  de	  PV	  20	  

140828-‐11	   Schotanus	  stelt	  een	  vergaderstuk	  over	  visitekaartjes	  op	  (inclusief	  ontwerp	  en	  21	  

begroting)	  22	  

140903-‐1	   O&F	  bespreekt	  hoe	  het	  zit	  met	  het	  verplichten	  van	  studenten	  om	  grote	  23	  

bedragen	  te	  betalen	  om	  een	  vak	  positief	  af	  te	  kunnen	  ronden	  24	  

140903-‐2	   V&C	  gaat	  op	  de	  muurkrant	  zetten	  dat	  er	  wel	  papierbakken	  zijn	  25	  

140903-‐3	   Schotel	  schrijft	  een	  vergaderstuk	  over	  selectiviteit	  voor	  O&O	  zodat	  hier	  in	  de	  26	  

PV	  een	  mening	  over	  kan	  worden	  vastgesteld.	  27	  

140903-‐4	   De	  Haan	  prikt	  een	  datum	  voor	  de	  Belbin	  test.	  	  28	  

140903-‐5	   Commissievoorzitters	  zorgen	  voor	  input	  over	  de	  visies	  van	  hun	  commissies	  29	  

en	  presenteren	  in	  de	  PV	  eventuele	  kosten	  voor	  de	  uitvoering	  van	  deze	  visies.	  	  30	  

140903-‐6	   Koks	  en	  De	  Haan	  maken	  een	  raadsbegroting.	  	  31	  

140903-‐7	   De	  raad	  gaat	  in	  de	  volgende	  PV	  bij	  artikel	  9	  va	  het	  HR	  verder.	  32	  

140903-‐8	  	   Het	  DB	  gaat	  het	  HR	  wijzigen	  en	  hier	  een	  nieuw	  vergaderstuk	  voor	  aanleveren	  33	  

voor	  de	  volgende	  PV.	  34	  

140903-‐9	   Schotel	  stelt	  na	  de	  PV	  een	  ‘agendastuk’	  op	  als	  voorbereiding	  voor	  de	  OV.	  35	  

140903-‐10	   Schotel	  en	  De	  Haan	  stellen	  een	  agendastuk	  op	  over	  hun	  gesprek	  met	  Nijsten.	  	  36	  

140903-‐11	   Schotel	  neemt	  contact	  op	  met	  de	  OC	  van	  ACASA	  en	  met	  Stephanie.	  	  37	  

140903-‐12	   De	  notulen	  van	  de	  OV	  van	  3	  juli	  worden	  in	  de	  volgende	  PV	  besproken.	  	   	  38	  
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140903-‐13	   De	  Haan	  gaat	  Marjolein	  overtuigen	  van	  het	  feit	  dat	  het	  in	  ere	  herstellen	  van	  1	  

het	  agendaoverleg	  een	  goed	  idee	  is.	  2	  

140903-‐14	   Het	  DB	  gaat	  als	  de	  wiedeweerga	  een	  technisch	  voorzitter	  zoeken	  voor	  de	  OV.	  3	  

140903-‐15	   O&F	  neemt	  een	  standpunt	  in	  over	  flexwerkers.	  4	  

140903-‐16	   Alle	  raadsleden	  laat	  voor	  zondag	  23.59	  uur	  aan	  Schotanus	  weten	  of	  zij	  op	  10	  5	  

oktober	  aanwezig	  zouden	  kunnen	  zijn	  bij	  de	  CoBo.	  6	  

140903-‐17	   Wanneer	  blijkt	  dat	  veel	  raadsleden	  10	  oktober	  kunnen	  vraagt	  De	  Haan	  naar	  7	  

de	  beschikbaarheid	  van	  Van	  Vree.	  	  8	  

140903-‐18	   De	  personen	  die	  de	  datumprikker	  voor	  het	  fotomoment	  nog	  niet	  hebben	  9	  

ingevuld	  moeten	  dit	  voor	  4	  september	  23.59	  doen	  10	  

140903-‐19	  	   V&C	  gaat	  een	  fotograaf	  en	  fotoplek	  regelen	  voor	  de	  raadsfoto.	  	  11	  

140903-‐20	   	  De	  Haan	  gaat	  de	  afspraken	  die	  met	  de	  raadsassistent	  zijn	  gemaakt	  12	  

doormailen	  naar	  de	  hele	  raad.	  13	  

14	  
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