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Otten, Paul (P)

Van: Wolfs, Madeleine (M)

Verzonden: woensdag 31 mei 2017 17:40

Aan: Otten, Paul (P)

Onderwerp: Fwd: esther.apeldoorn@beesel.nl heeft je bestanden gestuurd via WeTransfer

 
 
Verstuurd vanaf mijn iPad 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: WeTransfer <noreply@wetransfer.com> 
Datum: 31 mei 2017 11:25:01 CEST 
Aan: <m.wolfs@weert.nl> 
Onderwerp: esther.apeldoorn@beesel.nl heeft je bestanden gestuurd via WeTransfer 
Antwoord aan: <esther.apeldoorn@beesel.nl> 

 

esther.apeldoorn@beesel.nl  
heeft je bestanden gestuurd  

3 bestanden, in totaal 16,1 MB ・ Wordt verwijderd op 7 juni 2017  

 

Beste collega’s,  

 

Het rekenkamerrapport 'Regionaal be(GRIP)’ wordt gepresenteerd 

tijdens een regionale raadsbijeenkomst op donderdag 8 juni 2017 van 

19.30 – 21.30 uur in de Parterre van het (oude) Stadshuis van de 

Gemeente Venlo. De uitnodiging voor deze bijeenkomst is reeds in 

jullie bezit.  

 

Ter voorbereiding op deze presentatie ontvangen jullie bijgaand het 

Download je bestanden  
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definitieve onderzoeksrapport inclusief bijlagenboek I en II.  

 

Mijn verzoek aan jullie is om dit onder embargo te verspreiden naar 

jullie raadsleden, commissieleden en college (op de voor jullie 

gemeente gebruikelijke wijze).  

 

Het rapport wordt vandaag tevens (onder embargo) verzonden naar:  

- Veiligheidsregio Limburg-Noord t.a.v. het Algemeen Bestuur, de 

leden van de Bestuurscommissie GGD en de directie (N.B. Op vrijdag 9 

juni 2017 vindt tevens een presentatie plaats van de 

onderzoeksresultaten aan het Algemeen Bestuur van de VRLN tijdens 

een besloten sessie.)  

- Deelnemende rekenkamer(commissie)s ; dit gebeurt via de lijn van de 

rekenkamersecretarissen.  

 

In aanloop naar de presentatie op 8 juni wordt een persbericht 

verspreid namens de deelnemende rekenkamer(commissie)s. Na 

afloop van de presentatie vindt een persmoment plaats waarbij de 

voorzitter van de begeleidingscommissie mw. Karin van de Berg het 

woord zal voeren namens de deelnemende rekenkamer(commissie)s. 

Ook wordt de voorzitter van het Algemeen Bestuur van de VRLN dhr. 

Antoin Scholten in de gelegenheid gesteld om op deze avond de pers 

te woord te staan.  

 

Het rapport wordt officieel vrijgegeven direct na de 

presentatiebijeenkomst op 8 juni a.s.  

 

Ik wil jullie zoals altijd heel hartelijk bedanken voor jullie medewerking 

in dit proces!  

 

Met vriendelijke groet,  

Esther Apeldoorn  

 

Download link  

https://wetransfer.com/downloads/fb5837867b72e50afbc83879d68247

b920170531092434/9f49fbcbb8705d10398974c9bc2b78902017053109

2435/0aceef  
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3 bestanden  

Rkc's N-M Limburg - Onderzoeksrapport VRLN.def.pdf  

Rkc's N-M Limburg, Bijlageboek I - Factsheets per gemeente.def.pdf  

Rkc's N-M Limburg, Bijlageboek II - Resultaten enquete 

raadsleden.def.pdf  

  

Voeg noreply@wetransfer.com toe aan je contactpersonen om onze e-mails goed te ontvangen. 

  

Haal meer uit WeTransfer met Plus 

Over WeTransfer   ・   Help   ・   Algemene voorwaarden  

  

 
 


