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Masja Prins

Van: Monique Riedewald <MC.Riedewald@amersfoort.nl> namens Griffie 

<Griffie@amersfoort.nl>

Verzonden: woensdag 6 november 2019 14:18

Aan: Masja Prins

Onderwerp: Ontvangstbevestiging: Motie gemeente Woudenberg "Beleidsbegroting 2020 en 

Meerjarenbegroting 2021-2023 (Dialoog Gemeentefonds)

Geachte mevrouw Prins, 

 

Bedankt voor uw e-mail aan de gemeenteraad. Uw e-mail wordt doorgestuurd naar alle raadsleden. 

 

Uw e-mail heeft bij ons het registratienummer 6095875 gekregen en wordt vermeld op de lijst van ingekomen 

stukken van de gemeenteraad. Deze lijst is te vinden op de gemeentelijke website: 

https://www.amersfoort.nl/bestuur-en-organisatie/to/bestuurlijke-stukken.htm (klik op ‘Ingekomen stukken’).  

 

Wilt u meer informatie over deze ontvangstbevestiging of de afhandeling van uw e-mail?  

Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffie, telefoonnummer: 033 469 4379 of e-mail: griffie@amersfoort.nl.  

 

 

 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Monique Riedewald| Gemeente Amersfoort | Raadsgriffie |Functie: Raadsondersteuner | Werkdagen: dinsdag t/m 
vrijdag  

T 033 4694481| T 14 033 | Bezoekadres: Stadhuisplein 5 | www.amersfoort.nl | 

Op de hoogte blijven van nieuws uit Amersfoort? Meld u aan voor AmersfoortMail en RaadsMail. Volg de 

gemeenteraad ook op Facebook en Twitter. 
 

 

Van: Masja Prins [mailto:m.prins@woudenberg.nl]  

Verzonden: woensdag 6 november 2019 11:25 

Aan: Regio Amersfoort <RegioAmersfoort@amersfoort.nl>; Griffie Nijkerk <griffie@nijkerk.eu>; Esther Lans 

<E.Lans@amersfoort.nl>; Griffier Baarn <nelleke.both@baarn.nl>; Griffier Barneveld <j.bakker@barneveld.nl>; 

Griffier Bunschoten <e.hoogstraten@bunschoten.nl>; Griffier Eemnes <a.degraaf@eemnes.nl>; Griffier Leusden 

<griffier@leusden.nl>; Griffier Soest <r.vanvliet@soest.nl>; Klaas Wiesenekker <k.wiesenekker@woudenberg.nl> 

Onderwerp: Motie gemeente Woudenberg "Beleidsbegroting 2020 en Meerjarenbegroting 2021-2023 (Dialoog 

Gemeentefonds) 

 

Geacht bureau, geachte gemeenteraad, 

 

Via deze weg doe ik u de motie “Beleidsbegroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 (Dialoog 

gemeentefonds)” toekomen. Deze motie is op 31-10-2019 aangenomen door de gemeenteraad van de 

gemeente Woudenberg. In deze motie heeft de raad onder meer besloten: 

•         in regionaal verband een oproep te doen om ook als Regio Amersfoort het in de motie bedoeld 

signaal aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties af te geven; 

•         deze motie te delen met alle gemeenteraden in de regio Amersfoort met de vraag om een 

gelijkluidend verzoek naar het Rijk te sturen en daarmee een sterk signaal af te geven vanuit 

de gemeenteraden. 
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Bij deze leg ik het verzoek van de raad bij u neer. 

 

@ griffiers: wilt u deze motie en de vraag om een gelijkluidend verzoek naar het Rijk te sturen 

doorzetten naar uw raad? 

                          

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Masja Prins-Oosterbroek | Griffiemedewerkster  

werkzaam op dinsdag, woensdag en donderdag 

Tel.nr.: 033 – 286 91 94 

 
De disclaimer van de gemeente Woudenberg is van toepassing.  


