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Samenvatting 
AM match heeft de jaarrekening 2017 en de conceptbegroting 2018 ingediend. De 

gemeenteraad kan haar gevoelens en zienswijzen kenbaar maken ten aanzien van de 

begroting  en de jaarrekening. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
De jaarrekening 2017, de eerste begrotingswijziging 2017 en de begroting 2018 zijn in 

een vergadering met het bestuur besproken. De stukken worden aangeboden aan de 

colleges en gemeenteraden van de betreffende gemeenten. De colleges en 

gemeenteraden kunnen een zienswijze kenbaar maken. 

 
Wat is er aan de hand? 
De colleges en gemeenteraden kunnen hun zienswijze ten aanzien van de 

jaarrekening 2017, de eerste begrotingswijziging 2017 en de begroting 2018 kenbaar 

maken. Daarna zal het bestuur van de AM match de begroting vaststellen. 

 

Jaarrekening 2016 

In 2016 was AM match volop in beweging. Dit was het eerste jaar dat de nieuwe 

werkorganisatie van start ging met de daarbij gepaard gaande reorganisatie, 

verhuizingen en ontwikkelingen op het gebied van automatisering. AM match heeft dit 

jaar de financien goed onder controle weten te houden hetgeen resulteert in een 

positief exploitatieresultaat. 

Het resultaat over 2016 vóór mutaties in bestemmingsreserves komt uit op een 

bedrag van € 374.000 (begroot was -€ 273.000), derhalve een hoger resultaat van € 

647.000. In dit bedrag zitten grote incidentele lasten als gevolg van de transitie van 

AM Groep naar AM match (deze kosten waren niet in de begroting opgenomen, maar 

in de begroting van het uitvoeringsplan) en incidentele boekverliezen op activa. Daar 

tegenover staan eveneens grote incidentele baten zoals de uitkering van de reserve 

van AM Werk BV en de laatste uitkering van de bonus begeleid werken over 2014 

(eveneens niet in de begroting opgenomen). Onder andere hierdoor kan een goede 

vergelijking tussen de jaarrekening van 2015 en 2016 en de begroting niet worden 

gemaakt. 

 

Begrotingswijziging 2017-1 

De begroting is aangepast aan de laatste informatie ten aanzien van kosten en 

opbrengsten, Wsw bezetting en rijksbijdrage voor wat betreft de Wsw. Ten aanzien 

van de doelgroep Participatiewet met een verdiencapaciteit tot 70% zijn de aantallen 

zoals die zijn genoemd in het uitvoeringsplan voor het jaar 2017 aangehouden. De 

kosten zijn, waar van toepassing, aangepast aan de laatste ontwikkelingen. De 

financiering van deze kosten gebeurt conform het uitvoeringsplan uit het sociaal 

herinvesteringsfonds. Het bedrag dat hiervoor is begroot (€ 1.382.000) is vrijwel 

gelijk aan dat van de primaire begroting (€ 1.391.000). Zoals vastgesteld in het 

uitvoeringsplan gaat het voor 2017 om 280 bijstandsgerechtigden uit de regio die 

starten met de training “Match je perspectief”. Voor Ouder-Amstel zijn dit 13 

kandidaten in 2017. Het doel is om zoveel mogelijk klanten te begeleiden naar een 

(gesubsidieerde) werkplek bij een reguliere werkgever. Het aan het werk helpen van 

inwoners heeft als achterliggend doel om het deelnemen aan de samenleving te 

vergroten. 

De inzet van AM match is dat uiteindelijk de besparing op het budget van de 

bijstandsuitkeringen groter is dan de kosten die AM match maakt en de 

loonkostensubsidie samen. 

 

Het resultaat van AM match na onttrekkingen reserve zoals hiervoor aangegeven, 

neemt toe van € 299.000 naar € 345.000. Dit resultaat wordt weer toegevoegd aan 

het sociaal herinvesteringsfonds. 
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De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt: 

 De netto toegevoegde waarde daalt met € 49.000, voornamelijk als gevolg van 

een lager aantal (5) Wsw-medewerkers. 

 De overige personeelskosten Wsw stijgen met € 149.000, als gevolg van een 

toename van de kosten voor woon-werkverkeer met € 165.000 doordat het 

individueel vervoer in 2017 wordt uitbesteed. Voorheen werd dit vervoer 

uitgevoerd door eigen Wsw-personeel. Als gevolg hiervan nemen de 

toegerekende kosten van eigen Wsw-personeel af met een bedrag van € 

148.000. Daarnaast nemen de kosten van afschrijving van vervoermiddelen, 

brandstofverbruik, onderhoud vervoermiddelen en belasting en verzekering 

met ongeveer een gelijk bedrag af. De overige kosten binnen de categorie 

overige personeelskosten Wsw dalen iets. 

 Als gevolg van de hiervoor genoemde lagere toegerekende kosten Wsw-

personeel (€ 148.000) en lagere premies sociale verzekeringen NG-personeel 

nemen de loonkosten voor staf en leidinggevend personeel per saldo af met € 

202.000. 

 De loonkosten Wsw nemen per saldo af met € 281.000 als gevolg van een 

lagere bezetting Wsw (5 fte) en lagere sociale premies. 

 De rijksbijdrage neemt af met € 276.000 door lagere bezetting Wsw en een 

grotere daling van de rijksbijdrage per fte doordat er landelijk minder uitstroom 

uit de Wsw is geweest. Hierdoor wordt het macrobudget verdeeld over meer 

Wsw plaatsen, hetgeen resulteert in een lager bedrag per fte. 

 

Primaire begroting 2018 

Participatiewet doelgroep verdiencapaciteit tot 70% van het WML 

De kosten voor training, plaatsing en begeleiding ten behoeve van deze doelgroep 

bedragen € 1.705.000. In 2018 kunnen deze kosten voor alle gemeenten, behalve 

Ouder-Amstel, worden gefinancierd uit het sociaal herinvesteringsfonds. 

Ouder-Amstel is de kleinste gemeente en had dan ook het kleinste aandeel in de 

opbrengst. Dit betekent dat voor Ouder-Amstel in 2018 de reserve in het sociaal 

herinvesteringsfonds niet toereikend is. 

 

Dit heeft ertoe geleid dat Ouder-Amstel aan het bestuur heeft voorgesteld om de 

verplichte trajectafname in 2018 terug te brengen van 13 naar 7 trajecten. Dit sluit 

ook beter aan bij het aanbod aan kandidaten van Ouder-Amstel. Het bestuur is 

hiermee akkoord gegaan. Dit betekent dat het tekort in 2018 voor Ouder-Amstel is 

teruggebracht van € 54.619 naar € 33.117. Dit bedrag zal uit het Participatiebudget 

worden voldaan. Binnen dit bedrag valt ook de begrote beschutte werkplek (€ 10.000) 

die wij volgens het Ministerie horen aan te bieden. 

 

Conform het uitvoeringsplan is het doel voor 2018 om 126 van deze kandidaten aan 

een betaalde baan met loonkostensubsidie te helpen. Met de banen uit de vorige 

periode worden er dan eind 2018 262 kandidaten uit deze doelgroep in meer of 

mindere mate begeleid door AM match. Begroot is dat circa 100 kandidaten tijdelijk in 

dienst zullen zijn bij AM match en vandaaruit gedetacheerd worden bij werkgevers. 

Daarnaast is begroot dat er 35 fte (50 personen) in beschut werk worden geplaatst. 

Voor Ouder-Amstel gaat het om 1 persoon. 

 

Wet sociale werkvoorziening 

Door de ondersteuning aan de doelgroep met een verdiencapaciteit tot 70% kunnen 

de totale overheadkosten van AM match over een grotere groep worden verdeeld. Dit 

heeft een positief effect op de uitvoering van de Wsw. Het begrote resultaat voor de 

Wsw komt in deze primaire begroting 2018 uit op een bedrag van € 150.000. 

 

Het aantal Wsw medewerkers daalt naar verwachting van 404 fte in 2016 naar 379 fte 

in 2018. Voor Ouder-Amstel gaat het om 8 fte. Deze afname wordt gerealiseerd door 
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natuurlijk verloop. De rijksbijdrage daalt per standaardeenheid (se) Wsw naar 

verwachting met € 1.638 tot een bedrag van € 23.813. Deze daling is onderdeel van 

de bezuinigingen zoals deze eerder door het Ministerie van Sociale en 

Werkgelegenheid zijn aangekondigd. 

 

Meerjarenperspectief 

Ook het meerjarenperspectief is met de hiervoor genoemde aanpassingen en de 

uitwerking van het uitvoeringsplan aanzienlijk verbeterd ten opzichte van de situatie 

dat AM Groep alleen de Wsw uitvoerde. In de meerjarenbegroting 2016 werd voor 

2020 een verlies begroot van € 1.204.000. Nu wordt voor 2020 een negatief resultaat 

begroot van € 84.000. Deze verbetering van € 1.120.000 wordt zoals eerder 

aangegeven gerealiseerd door enerzijds kostenbesparingen en anderzijds door een 

andere doorbelasting van de overheadkosten. 

 

De resultaten die in de begroting worden vermeld zijn de resultaten op de Wsw. De 

kosten voor de participatiedoelgroep worden immers uit de begroting één op één 

gedekt. Deze resultaten komen, overeenkomstig hetgeen hierover in het 

uitvoeringsplan is vastgelegd, ter beschikking aan de gemeenten volgens de 

verdeelsleutel zoals deze in de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd (percentage 

aantal Wsw plaatsen). 

 

 

Overige informatie 

Doelgroep 70% verdiencapaciteit 

De aantallen die onder andere genoemd worden in (het meerjarenperspectief van) de 

begroting 2018 zijn gebaseerd op de afspraken uit het uitvoeringsplan. Op dit moment wordt 

volop gewerkt om de aanpak voor deze doelgroep succesvol te laten verlopen. Het eerste jaar 

van AM match is een leerjaar geweest. De verwachting is dat voor realiseren van alle beoogde 

doelstellingen nog wat meer tijd nodig is. Dit wordt mede veroorzaakt doordat het eerste jaar 

een onrustig jaar is geweest met enkele personele problemen, een verhuizing en het vertrek 

van de directeur. Het bestuur van AM match houdt het verloop nauwlettend in de gaten. 

Daarnaast wordt, zoals afgesproken bij de start van AM match, na een jaar de totale 

dienstverlening geëvalueerd. In de maanden juli en augustus 2017 wordt deze evaluatie 

uitgevoerd. De oplevering van de rapportage staat gepland voor september 2017 waarna de 

gemeenteraad zal worden geïnformeerd. Op basis van deze evaluatie zal gekeken worden of 

bijsturing noodzakelijk is.   

 

Verkoop van het bedrijfspand  

Onlangs is het voormalige bedrijfspand aan de Hoofdweg in Hoofddorp verkocht. Het bestuur 

moet een besluit nemen over de verkoopopbrengst van het pand. Er zijn twee opties: 

1. Per gemeente de overwaarde toe te voegen aan het sociaal herinvesteringsfonds. 

2. De overwaarde uitkeren aan de gemeente.  

Voor 31 december 2017 zal hierover in het bestuur van AM match een besluit worden 

genomen.  

 

Wat gaan we doen? 
Voorgesteld wordt: 

-kennis te nemen van de jaarrekening 2017, de eerste begrotingswijziging 2017 en de 

conceptbegroting 2018 van AM match 

-de raad te vragen af te zien van het indienen van een zienswijze 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
N.v.t. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
N.v.t. 
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Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 
Het bestuur van AM Match wordt op de hoogte gesteld van de besluitvorming in de 

gemeenteraad. 

 

Wat is het vervolg? 
Nadat de gemeenteraden de mogelijkheid hebben gehad een zienswijze in te dienen 

stelt het bestuur van AM Match de drie genoemde jaarstukken vast. 

 

 



RAADSVOORSTEL/-BESLUIT 
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datum raadsvergadering : 6 juli 2017 

onderwerp : jaarrekening 2016, begrotingswijziging 2017-1 en 

begroting 2018 AM match 

portefeuillehouder : J.J. de Maa 

datum raadsvoorstel : 23 mei 2017 

 

Samenvatting 
AM match heeft de jaarrekening 2017 en de conceptbegroting 2018 ingediend. De 

gemeenteraad kan haar gevoelens en zienswijzen kenbaar maken ten aanzien van de 

begroting  en de jaarrekening. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
De jaarrekening 2017, de eerste begrotingswijziging 2017 en de begroting 2018 zijn in 

een vergadering met het bestuur besproken. De stukken worden aangeboden aan de 

colleges en gemeenteraden van de betreffende gemeenten. De colleges en 

gemeenteraden kunnen een zienswijze kenbaar maken. 

 

 

Wat is er aan de hand? 
De colleges en gemeenteraden kunnen hun zienswijze ten aanzien van de 

jaarrekening 2017, de eerste begrotingswijziging 2017 en de begroting 2018 kenbaar 

maken. Daarna zal het bestuur van de AM match de begroting vaststellen. 

 

Jaarrekening 2016 

In 2016 was AM match volop in beweging. Dit was het eerste jaar dat de nieuwe 

werkorganisatie van start ging met de daarbij gepaard gaande reorganisatie, 

verhuizingen en ontwikkelingen op het gebied van automatisering. AM match heeft dit 

jaar de financien goed onder controle weten te houden hetgeen resulteert in een 

positief exploitatieresultaat. 

Het resultaat over 2016 vóór mutaties in bestemmingsreserves komt uit op een 

bedrag van € 374.000 (begroot was -€ 273.000), derhalve een hoger resultaat van € 

647.000. In dit bedrag zitten grote incidentele lasten als gevolg van de transitie van 

AM Groep naar AM match (deze kosten waren niet in de begroting opgenomen, maar 

in de begroting van het uitvoeringsplan) en incidentele boekverliezen op activa. Daar 

tegenover staan eveneens grote incidentele baten zoals de uitkering van de reserve 

van AM Werk BV en de laatste uitkering van de bonus begeleid werken over 2014 

(eveneens niet in de begroting opgenomen). Onder andere hierdoor kan een goede 

vergelijking tussen de jaarrekening van 2015 en 2016 en de begroting niet worden 

gemaakt. 

 

Begrotingswijziging 2017-1 

De begroting is aangepast aan de laatste informatie ten aanzien van kosten en 

opbrengsten, Wsw bezetting en rijksbijdrage voor wat betreft de Wsw. Ten aanzien 

van de doelgroep Participatiewet met een verdiencapaciteit tot 70% zijn de aantallen 

zoals die zijn genoemd in het uitvoeringsplan voor het jaar 2017 aangehouden. De 

kosten zijn, waar van toepassing, aangepast aan de laatste ontwikkelingen. De 

financiering van deze kosten gebeurt conform het uitvoeringsplan uit het sociaal 

herinvesteringsfonds. Het bedrag dat hiervoor is begroot (€ 1.382.000) is vrijwel 
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gelijk aan dat van de primaire begroting (€ 1.391.000). Zoals vastgesteld in het 

uitvoeringsplan gaat het voor 2017 om 280 bijstandsgerechtigden uit de regio die 

starten met de training “Match je perspectief”. Voor Ouder-Amstel zijn dit 13 

kandidaten in 2017. Het doel is om zoveel mogelijk klanten te begeleiden naar een 

(gesubsidieerde) werkplek bij een reguliere werkgever. Het aan het werk helpen van 

inwoners heeft als achterliggend doel om het deelnemen aan de samenleving te 

vergroten. 

De inzet van AM match is dat uiteindelijk de besparing op het budget van de 

bijstandsuitkeringen groter is dan de kosten die AM match maakt en de 

loonkostensubsidie samen. 

 

Het resultaat van AM match na onttrekkingen reserve zoals hiervoor aangegeven, 

neemt toe van € 299.000 naar € 345.000. Dit resultaat wordt weer toegevoegd aan 

het sociaal herinvesteringsfonds. 

 

De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt: 

 De netto toegevoegde waarde daalt met € 49.000, voornamelijk als gevolg van 

een lager aantal (5) Wsw-medewerkers. 

 De overige personeelskosten Wsw stijgen met € 149.000, als gevolg van een 

toename van de kosten voor woon-werkverkeer met € 165.000 doordat het 

individueel vervoer in 2017 wordt uitbesteed. Voorheen werd dit vervoer 

uitgevoerd door eigen Wsw-personeel. Als gevolg hiervan nemen de 

toegerekende kosten van eigen Wsw-personeel af met een bedrag van € 

148.000. Daarnaast nemen de kosten van afschrijving van vervoermiddelen, 

brandstofverbruik, onderhoud vervoermiddelen en belasting en verzekering 

met ongeveer een gelijk bedrag af. De overige kosten binnen de categorie 

overige personeelskosten Wsw dalen iets. 

 Als gevolg van de hiervoor genoemde lagere toegerekende kosten Wsw-

personeel (€ 148.000) en lagere premies sociale verzekeringen NG-personeel 

nemen de loonkosten voor staf en leidinggevend personeel per saldo af met € 

202.000. 

 De loonkosten Wsw nemen per saldo af met € 281.000 als gevolg van een 

lagere bezetting Wsw (5 fte) en lagere sociale premies. 

 De rijksbijdrage neemt af met € 276.000 door lagere bezetting Wsw en een 

grotere daling van de rijksbijdrage per fte doordat er landelijk minder uitstroom 

uit de Wsw is geweest. Hierdoor wordt het macrobudget verdeeld over meer 

Wsw plaatsen, hetgeen resulteert in een lager bedrag per fte. 

 

Primaire begroting 2018 

Participatiewet doelgroep verdiencapaciteit tot 70% van het WML 

De kosten voor training, plaatsing en begeleiding ten behoeve van deze doelgroep 

bedragen € 1.705.000. In 2018 kunnen deze kosten voor alle gemeenten, behalve 

Ouder-Amstel, worden gefinancierd uit het sociaal herinvesteringsfonds. 

Ouder-Amstel is de kleinste gemeente en had dan ook het kleinste aandeel in de 

opbrengst. Dit betekent dat voor Ouder-Amstel in 2018 de reserve in het sociaal 

herinvesteringsfonds niet toereikend is. 

 

Dit heeft ertoe geleid dat Ouder-Amstel aan het bestuur heeft voorgesteld om de 

verplichte trajectafname in 2018 terug te brengen van 13 naar 7 trajecten. Dit sluit 

ook beter aan bij het aanbod aan kandidaten van Ouder-Amstel. Het bestuur is 

hiermee akkoord gegaan. Dit betekent dat het tekort in 2018 voor Ouder-Amstel is 

teruggebracht van € 54.619 naar € 33.117. Dit bedrag zal uit het Participatiebudget 

worden voldaan. Binnen dit bedrag valt ook de begrote beschutte werkplek (€ 10.000) 

die wij volgens het Ministerie horen aan te bieden. 

 

Conform het uitvoeringsplan is het doel voor 2018 om 126 van deze kandidaten aan 

een betaalde baan met loonkostensubsidie te helpen. Met de banen uit de vorige 
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periode worden er dan eind 2018 262 kandidaten uit deze doelgroep in meer of 

mindere mate begeleid door AM match. Begroot is dat circa 100 kandidaten tijdelijk in 

dienst zullen zijn bij AM match en vandaaruit gedetacheerd worden bij werkgevers. 

Daarnaast is begroot dat er 35 fte (50 personen) in beschut werk worden geplaatst. 

Voor Ouder-Amstel gaat het om 1 persoon. 

 

Wet sociale werkvoorziening 

Door de ondersteuning aan de doelgroep met een verdiencapaciteit tot 70% kunnen 

de totale overheadkosten van AM match over een grotere groep worden verdeeld. Dit 

heeft een positief effect op de uitvoering van de Wsw. Het begrote resultaat voor de 

Wsw komt in deze primaire begroting 2018 uit op een bedrag van € 150.000. 

 

Het aantal Wsw medewerkers daalt naar verwachting van 404 fte in 2016 naar 379 fte 

in 2018. Voor Ouder-Amstel gaat het om 8 fte. Deze afname wordt gerealiseerd door 

natuurlijk verloop. De rijksbijdrage daalt per standaardeenheid (se) Wsw naar 

verwachting met € 1.638 tot een bedrag van € 23.813. Deze daling is onderdeel van 

de bezuinigingen zoals deze eerder door het Ministerie van Sociale en 

Werkgelegenheid zijn aangekondigd. 

 

Meerjarenperspectief 

Ook het meerjarenperspectief is met de hiervoor genoemde aanpassingen en de 

uitwerking van het uitvoeringsplan aanzienlijk verbeterd ten opzichte van de situatie 

dat AM Groep alleen de Wsw uitvoerde. In de meerjarenbegroting 2016 werd voor 

2020 een verlies begroot van € 1.204.000. Nu wordt voor 2020 een negatief resultaat 

begroot van € 84.000. Deze verbetering van € 1.120.000 wordt zoals eerder 

aangegeven gerealiseerd door enerzijds kostenbesparingen en anderzijds door een 

andere doorbelasting van de overheadkosten. 

 

De resultaten die in de begroting worden vermeld zijn de resultaten op de Wsw. De 

kosten voor de participatiedoelgroep worden immers uit de begroting één op één 

gedekt. Deze resultaten komen, overeenkomstig hetgeen hierover in het 

uitvoeringsplan is vastgelegd, ter beschikking aan de gemeenten volgens de 

verdeelsleutel zoals deze in de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd (percentage 

aantal Wsw plaatsen). 

 

 

Overige informatie 

Doelgroep 70% verdiencapaciteit 

De aantallen die onder andere genoemd worden in (het meerjarenperspectief van) de 

begroting 2018 zijn gebaseerd op de afspraken uit het uitvoeringsplan. Op dit moment wordt 

volop gewerkt om de aanpak voor deze doelgroep succesvol te laten verlopen. Het eerste jaar 

van AM match is een leerjaar geweest. De verwachting is dat voor realiseren van alle beoogde 

doelstellingen nog wat meer tijd nodig is. Dit wordt mede veroorzaakt doordat het eerste jaar 

een onrustig jaar is geweest met enkele personele problemen, een verhuizing en het vertrek 

van de directeur. Het bestuur van AM match houdt het verloop nauwlettend in de gaten. 

Daarnaast wordt, zoals afgesproken bij de start van AM match, na een jaar de totale 

dienstverlening geëvalueerd. In de maanden juli en augustus 2017 wordt deze evaluatie 

uitgevoerd. De oplevering van de rapportage staat gepland voor september 2017 waarna de 

gemeenteraad zal worden geïnformeerd. Op basis van deze evaluatie zal gekeken worden of 

bijsturing noodzakelijk is.   

 

Verkoop van het bedrijfspand  

Onlangs is het voormalige bedrijfspand aan de Hoofdweg in Hoofddorp verkocht. Het bestuur 

moet een besluit nemen over de verkoopopbrengst van het pand. Er zijn twee opties: 

1. Per gemeente de overwaarde toe te voegen aan het sociaal herinvesteringsfonds. 

2. De overwaarde uitkeren aan de gemeente.  



 
 

Pagina 4 van 4 

Voor 31 december 2017 zal hierover in het bestuur van AM match een besluit worden 

genomen.  

 

Wat gaan we doen? 
Voorgesteld wordt: 

-kennis te nemen van de jaarrekening 2017, de eerste begrotingswijziging 2017 en de 

conceptbegroting 2018 van AM match 

-af te zien van het indienen van een zienswijze 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
N.v.t. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
N.v.t. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Het bestuur van AM Match wordt op de hoogte gesteld van de besluitvorming in de 

gemeenteraad. 

 

Wat is het vervolg? 

Nadat de gemeenteraden de mogelijkheid hebben gehad een zienswijze in te dienen 

stelt het bestuur van AM Match de drie genoemde jaarstukken vast. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2017, nummer 

2017/,32 

 

 

BESLUIT : 
 

Af te zien van het indienen van een zienswijze op de conceptbegroting 2018, 

jaarrekening 2016 en eerste begrotingswijziging 2017 van AM match 

 

 

 

Ouder-Amstel, 6 juli 2017 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

A. Swets M.T.J. Blankers-Kasbergen 

 

 


