Wolfs, Madeleine (M)
Van:
Verzonden:
Aan:

CC:
Onderwerp:

Rob Notermans <Rob.Notermans@roerdalen.nl>
woensdag 13 mei 2020 08:33
Jos Vervuurt (josvervuurt@roermond.nl); martijntje hermans (m.hermans@echtsusteren.nl); Henny van Soest; Wolfs, Madeleine (M); wim cornelissen
(w.cornelissen@leudal.nl); 'E Schrier'
# Griffie
Zienswijzen begrotingen gemeenschappelijke regelingen

Beste collega’s,
Onze gemeenteraad gaat op 4 juni a.s. enkele van de aangereikte ontwerpbegrotingen 2021 en eventueel
toegevoegde begrotingswijzigingen behandelen. Inmiddels heb ik enkele adviezen van het college van burgemeester
en wethouders ontvangen. Onderstaand treffen jullie de informatie aan.
1. Ontwerpbegroting 2021 , ontwerp meerjarenraming 2022-2024 en begrotingswijziging 2020-1 GR Omnibuzz:
advies college is om geen zienswijze(n) kenbaar te maken!
2. Ontwerpbegroting 2021 GR VRLN: advies college is om geen zienswijze(n) kenbaar te maken!
3. Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 GR RUD LN: advies college is om geen zienswijze(n)
kenbaar te maken!
Ten aanzien van de concept begroting 2021 GR Westrom, conceptbegroting 2021 GR RD Maasland en
programmabegroting 2021, meerjarenraming 2022-2024, begrotingswijziging 2020-4 en deelneming in WSGO GR SC
MER, heb ik van het college nog geen adviezen voor zienswijzen ontvangen. Zodra dat wel het geval is, zal ik jullie
daarover informeren.

Zoals afgesproken in de regiegroep Grip op Samenwerking zou ik ook graag van jullie gemeenten informatie
ontvangen of ten aanzien van de voorliggende concept of ontwerp begrotingen 2021 en begrotingswijzigingen
sprake is van (concept) zienswijze(n). Alvast bedankt en Ik wacht jullie reactie af.
Met vriendelijke groet,
Rob Notermans
Raadsgriffier

bezoekadres Schaapsweg 20, 6077 CG Sint Odiliënberg
postadres Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg
telefoon 0475 538 888 e-mail info@roerdalen.nl
website www.roerdalen.nl

Van: Rob Notermans
Verzonden: woensdag 29 april 2020 11:36
Aan: 'Soest van, Henny' <h.vansoest@gemeentemaasgouw.nl>; Jos Vervuurt <josvervuurt@roermond.nl>; 'Wolfs,
Madeleine (M)' <M.Wolfs@weert.nl>; m.hermans@echt-susteren.nl; 'Wim Cornelissen' <w.cornelissen@leudal.nl>;
'E Schrier' <E.Schrier@nederweert.nl>
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CC: # Griffie <#Griffie@roerdalen.nl>
Onderwerp: RE: zienswijzen GR's
Beste collegae,
De raad van de gemeente Roerdalen heeft gisteren de navolgende GR’s behandeld:
1. Ontwerpbegroting 2021 en andere bescheiden GR D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette: geen zienswijzen
kenbaar gemaakt!
2. Ontwerpbegroting 2021 en ontwerp-meerjarenraming 2021-2025 GR Belastingsamenwerking Gemeenten
en Waterschappen (BsGW): geen zienswijzen kenbaar gemaakt!
3. Begrotingswijziging 2020-3 GR Servicecentrum Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen (SC MER): Ten
aanzien van de Begrotingswijziging 2020-3 van de GR SC MER de navolgende zienswijze kenbaar te maken;
Wij verzoeken het Servicecentrum MER om een bijeenkomst voor raads- en commissieleden te organiseren
over:
- De voortgang van de opdracht van het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER aan de
directie;
- de ontwikkelingen van de gezamenlijke uniformering van processen en systemen (van de vier
organisaties, drie gemeenten én Servicecentrum MER);
- de totale benodigde kosten tot en met april 2020;
- een inschatting voor geheel 2020;
- een prognose voor de daaropvolgende jaren (dit maakt onderdeel uit van de begroting van het
Servicecentrum MER).
De overige GR’s worden behandeld in de raadsvergadering van 4 juni 2020.
Met vriendelijke groet,
Rob Notermans
Raadsgriffier

bezoekadres Schaapsweg 20, 6077 CG Sint Odiliënberg
postadres Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg
telefoon 0475 538 888 e-mail info@roerdalen.nl
website www.roerdalen.nl

Van: Soest van, Henny [mailto:h.vansoest@gemeentemaasgouw.nl]
Verzonden: woensdag 29 april 2020 11:24
Aan: Jos Vervuurt <josvervuurt@roermond.nl>; 'Wolfs, Madeleine (M)' <M.Wolfs@weert.nl>; m.hermans@echtsusteren.nl; 'Wim Cornelissen' <w.cornelissen@leudal.nl>; 'E Schrier' <E.Schrier@nederweert.nl>; Rob Notermans
<Rob.Notermans@roerdalen.nl>
Onderwerp: zienswijzen GR's
Dames en heren,
Indien voorhanden graag een kopietje en …
Blijf gezond.
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Met vriendelijke groet,
Henny van Soest
Raadsgriffier

Gemeentehuis Maasgouw : Markt 36, Maasbracht
Tel: 0475 - 85 25 00
Fax: 0475 - 46 61 84
www.gemeentemaasgouw.nl

 Spaar papier - is het echt nodig dat u deze e-mail afdrukt?
De inhoud van dit bericht kan vertrouwelijk of persoonlijk zijn en is alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde
bent, mag u onder geen enkel beding het bericht openbaar maken of op enigerlei wijze verspreiden of vermenigvuldigen. Indien u dit
bericht onbedoeld ontvangen heeft, wilt u dan dit bericht aan de afzender retourneren en het van uw computer(s) verwijderen. De
gemeente Maasgouw sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending van informatie. Aan de inhoud van deze
e-mail en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik door anderen is niet toegestaan.
Indien u niet de geadresseerde(n) bent, wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het
bericht te verwijderen. Door elektronische verzending kunnen aan de inhoud van dit bericht geen rechten
worden ontleend.
Disclaimer
De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden.
Bent u niet de geadresseerde, dan mag u niets uit dit bericht openbaar maken of op enigerlei wijze verspreiden of vermenigvuldigen.
Heeft u dit bericht onbedoeld ontvangen, wilt u dit dan aan de afzender terugsturen en het van uw computer(s) verwijderen.
De gemeente Roerdalen sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending van informatie.
Aan de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.
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