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Beerendonk van, André (PJA)

Van: Griffie

Verzonden: donderdag 14 mei 2020 12:06

Aan: Beerendonk van, André (PJA)

Onderwerp: FW: Stukken Raadsinformatieavonden

Bijlagen: Verslag Raadsinformatie avond 23 april 2020 RUD LN.pdf; Verslag Raadsinformatie 

avond 6 mei 2020 RUD LN.pdf; 20200310_presentatie informatieavonden RUD.pdf; 

2015 07 31 Eindrapport evaluatie vernieuwde VTH stelsel.pdf

 

 

Van: Carla Beulen-Hausmans [mailto:Carla.Beulen@rudlimburgnoord.nl]  

Verzonden: donderdag 14 mei 2020 11:49 

Aan: Griffie Beesel <griffie@beesel.nl>; Griffie gemeente Bergen <griffie@bergen.nl>; griffie gemeente Echt-

Susteren <m.hermans@echt-susteren.nl>; griffie gemeente Gennep <griffie@gennep.nl>; griffie gemeente Horst 

aan de Maas <griffier@horstaandemaas.nl>; Griffie gemeente Leudal <raadsgriffie@leudal.nl>; griffie gemeente 

Maasgouw <griffie@gemeentemaasgouw.nl>; griffie gemeente Mook en Middelaar 

<griffier@mookenmiddelaar.nl>; griffie gemeente Nederweert <griffier@nederweert.nl>; griffie gemeente Peel en 

Maas <ita.joosten@peelenmaas.nl>; griffie gemeente Roerdalen <griffie@roerdalen.nl>; DL_Griffie 

<dl_griffie@roermond.nl>; griffie gemeente Venlo <raadsgriffie@venlo.nl>; griffie gemeente Venray 

<griffie@venray.nl>; Griffie <G.Griffie@weert.nl>; griffie Provincie Limburg <staten@prvlimburg.nl>; 

griffiemedewerker gemeente Beesel <petra.denessen@beesel.nl>; griffiemedewerker gemeente Echt-Susteren 

<m.geurts@echt-susteren.nl>; Nick Jansen <Nick.Jansen@peelenmaas.nl> 

Onderwerp: Stukken Raadsinformatieavonden 

 

Geachte griffier, 
 
Op 23 april en 6 mei j.l. zijn er door de RUD Limburg Noord informatieavonden gehouden voor raads- en 
commissieleden en Statenleden over het Evaluatierapport van bureau Lysias. Raads- en commissieleden konden 
zich aanmelden voor één van deze 2 avonden die via WEBEX werden gehouden. De avonden waren goed bezocht. 
Alle gemeenten en de Provinciale Staten waren vertegenwoordigd.  
Wij willen de gehouden presentatie en het beknopt verslag van de beide avonden ter beschikking stellen, zodat ook 
mensen die niet in de gelegenheid waren om deel te nemen hier kennis van kunnen nemen. 
 
Hierbij treft u de volgende bestanden aan: 

1. Beknopt verslag van donderdag 23 april 2020; 
2. Beknopt verslag van woensdag 6 mei 2020; 
3. De presentatie die op beide avonden is gegeven 
4. Een rapport (uit 2015) dat door een van de raadsleden is opgevraagd. 

Al eerder stuurden wij u het evaluatierapport van Lysias van december 2019, dat onderwerp van de presentatie was, 
toe. 
Mocht u nog vragen hierover krijgen dan zijn wij graag bereid deze (schriftelijk) te beantwoorden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Karel Joosten 

Directeur RUD Limburg Noord a.i. 

 

Postbus 900, 6040 AX Roermond 

Markt 31, 6041 EM Roermond 

 

T: 0475-359150 

M: 06-54703183 

E: info@rudlimburgnoord.nl   
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