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Masja Prins

Van: Rien van Vliet <R.vanvliet@soest.nl>

Verzonden: woensdag 6 november 2019 12:31

Aan: Masja Prins

CC: SST-Postbus2000; Heleen Kuijer

Onderwerp: RE: Motie gemeente Woudenberg "Beleidsbegroting 2020 en Meerjarenbegroting 

2021-2023 (Dialoog Gemeentefonds)

Bijlagen: Motie POS ea Kadernota-2020_Trap-op-trap-af.pdf

Beste mevrouw Prins,  

 

Dank voor uw bericht.  

 

De gemeente Soest heeft dit eerder al onder de aandacht van het Rijk gebracht.  

 

Zie de bijlage, deze motie is in de raadsvergadering van 11 juli 2019 unaniem aangenomen.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

    Rien van Vliet 

 
    Raadsgriffier 

    Afdeling Griffie  

 

 

 
Adres: 

Postadres: 
Telefoon: 

Fax: 
E-mail: 

Internet: 

 
Raadhuisplein 1 
Postbus 2000, 3760 CA Soest 
+31 35 6093492 
+31 35 6093689  
R.vanvliet@soest.nl 
www.soest.nl  

  
 

 

Van: Masja Prins <m.prins@woudenberg.nl>  

Verzonden: woensdag 6 november 2019 11:25 

Aan: Bureau Regio Amersfoort <regioamersfoort@amersfoort.nl>; Griffie Nijkerk <griffie@nijkerk.eu>; Griffier 

Amersfoort <e.lans@amersfoort.nl>; Nelleke Both <n.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>; Rien van Vliet <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. 

Bij deze leg ik het verzoek van de raad bij u neer. 
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@ 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.  
--------------------------------------- Disclaimer ------------------------------------------- 
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de 
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen 
het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht 
(en bijlagen) te vernietigen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 


