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Beerendonk van, André (PJA)

Van: Priscilla Vanwersch <P.Vanwersch@omnibuzz.nl>

Verzonden: vrijdag 6 april 2018 10:59

Onderwerp: Indienen zienswijzen

Geachte griffier, 

 

In aanvulling op onze mail van gisteren waarin wij u de begroting 2019, de eerste begrotingswijziging 

2018, de uitgangspuntennotitie voor de begroting 2019 en de hierbij horende aanbiedingsbrief hebben 

toegestuurd willen wij u nog het volgende meegeven.  

 

In de aanbiedingsbrief en begeleidende mail wordt aangegeven dat de deadline voor het insturen van 

zienswijzen door de gemeenten formeel 31 mei is. Deze termijn houdt verband met de vergadercyclus 

van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van Omnibuzz, de benodigde voorbereidingstijd 

voor deze vergaderingen en de verplichting om stukken tijdig aan te leveren bij de provincie. 

Aangezien meerdere gemeenten hebben aangegeven dat zij de deadline van 31 mei niet kunnen halen 

in verband met de planning van hun raadsvergaderingen, heeft het dagelijks bestuur van Omnibuzz 

aangegeven dat ook later ingediende zienswijzen zo veel als mogelijk worden meegenomen bij de 

behandeling in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 13 juni 2018 en de vergadering van het 

algemeen bestuur d.d. 4 juli 2018.  

 

Omnibuzz streeft er hierbij naar zo veel mogelijk zienswijzen van gemeenten mee te nemen bij de 

behandeling van de begrotingen in de genoemde bestuursvergaderingen. 

  

Met vriendelijke groet,  

  

  

 

Omnibuzz, maatwerk in vervoer 

Priscilla Vanwersch 
Medewerker officemanagement/directiesecretaresse

  

t: 046-4574712  m: 06-11883770 

a: Geerweg 3, 6135 KB Sittard 

w: www.omnibuzz.nl  e: p.vanwersch@omnibuzz.nl 
 

Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de persoon of organisatie aan wie het is gericht. Het bericht 

kan informatie bevatten die persoonlijk en/of vertrouwelijk is. Tevens kan het informatie bevatten die 

niet publiekstoegankelijk van aard is. Omnibuzz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de 

inhoud van dit bericht en eventuele bijlagen in strijd is met de wet of de goede zeden. Voor het geval 

de ontvanger van het bericht niet de bedoelde persoon of organisatie is, wordt hierbij vermeld dat 

verdere verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging strikt verboden is en verzoeken wij u de 

inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

 


