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Masja Prins

Van: Griffie

Onderwerp: FW: Motie vreemd aan de orde van de dag gemeente Achtkarspelen inzake 

afschaffing verhuurdersheffing

Bijlagen: 15 - Moasje frjemd oan de oarder fan de dei fan FNP oer ôfskaffing 

ferhierdersheffing - aangenomen.pdf; 15 - Motie vreemd aan de orde van de dag 

van FNP over afschaffing verhuurdersheffing - aangenomen.pdf; 19-213 - Bijlage 2 - 

Brief aan de VNG t.a.v. verhuurdersheffing.pdf; 19-213 - Bijlage 1 - Brief aan VFG 

t.a.v. de verhuurdersheffing.pdf

Van: Raadsgriffie Achtkarspelen [mailto:raadsgriffie@achtkarspelen.nl]  

Verzonden: dinsdag 7 januari 2020 10:24 
Aan: Raadsgriffie Achtkarspelen 

Onderwerp: Motie vreemd aan de orde van de dag gemeente Achtkarspelen inzake afschaffing verhuurdersheffing 

 

Aan alle gemeenteraden van Nederland (adressen in BCC) 

 

Beste griffier, 

 

Bijgaande motie vreemd aan de orde van de dag over de afschaffing van de verhuurdersheffing is door 

de gemeenteraad van Achtkarspelen aangenomen op 21 november 2019. Een afschrift van de motie, 

inclusief vertaling in het Nederlands, is gestuurd naar alle gemeenten in Nederland.  

 

Verder zijn twee brieven namens het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen aan 

de VNG en de VFG toegevoegd ter ondersteuning van de afschaffing van de verhuurdersheffing voor 

de woningcorporaties. 

 

Aan u het verzoek om de motie en de bijbehorende brieven door te sturen naar uw gemeenteraad. 

 

 

Freonlike groetnis, 

Vriendelijke groet, 

 

Anja Reitsma 

medewerker raadsgriffie 

  

 

Stationsstraat 18 

Postbus 2 

9285 ZV Buitenpost 

 

t 0511-548254 / 06-23031227 

i www.raad-achtkarspelen.nl 

 

 

 

 

Achtkarspelen gaat voor duurzaamheid. Denkt u aan het milieu voordat u dit bericht print? 

Achtkarspelen giet foar duorsumens. Tinke jo om it miljeu foardat jo in printopdracht jouwe? 

 

Gebruik van de inhoud van deze e-mail zonder toestemming van de afzender is niet toegestaan en onrechtmatig. Aan 

de inhoud van deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente Achtkarspelen sluit iedere 

aansprakelijkheid uit die kan voortvloeien uit de inhoud van deze e-mail. 

 

De inhoud van deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). 
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Wanneer de e-mail ten onrechte bij u terecht is gekomen, wordt u verzocht contact op te nemen met de afzender.  

 

 

 


