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Muriëlle de Wit - Wijsman

Van: Koen Steenbergen
Verzonden: vrijdag 5 november 2021 09:03
Aan: Koen Steenbergen
Onderwerp: FW: Bericht vervolgprocestbv doorgeleidng aan presidia /raden
Bijlagen: digitale-handtekening.txt

Urgentie: Hoog

Ter informatie en kennisname naar het Presidium van 15 november 2021! 
 
Met vriendelijke groet, 

Koen Steenbergen 
Raadsadviseur/plaatsvervangend raadsgriffier 
 
0345-728668  | 0622924866  | Koen.Steenbergen@WestBetuwe.nl 
Werkdagen op dinsdag, woensdag en vrijdag. 
 

 

 

Kuipershof 2 | 4191 KH Geldermalsen 

Postbus 112 | 4190 CC Geldermalsen 

0345 - 72 88 00 | gemeente@westbetuwe.nl | www.westbetuwe.nl | https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/ 

 
 

Van: Monique Muurling <mspmuurling@zaltbommel.nl>  
Verzonden: donderdag 4 november 2021 15:00 
Aan: Anouk van Aarsen <A.van.Aarsen@culemborg.nl>; Lisette de Lange <LdLange@tiel.nl>; Griffie Nederbetuwe 
<griffie@nederbetuwe.nl>; Griffie Maasdriel <Griffier@maasdriel.nl>; katinka.vos@westmaasenwaal.nl; Elsa 
Weijenberg <eweijenberg@buren.nl>; Koen Steenbergen <Koen.Steenbergen@WestBetuwe.nl>; 'Katinka Vons' 
<kvons@westmaasenwaal.nl> 
CC: Hans van der Graaff <Hans.van.der.Graaff@WestBetuwe.nl> 
Onderwerp: Bericht vervolgprocestbv doorgeleidng aan presidia /raden 
Urgentie: Hoog 
 
Beste collega’s, 
 
Willen jullie de raden van jullie gemeenten danwel presidia informeren d.m.v. onderstaand concept bericht. 

 

Uitvoering motie voorbereiding regionale bijeenkomst n.a.v. Regionaal raadsonderzoek Avri 

In een recent overleg van de griffierskring is  geconcludeerd dat de laatste besluitvorming over het raadsvoorstel 

m.b.t. raadsonderzoek Avri eind november zal plaatsvinden.  

Dit betekent dat de opdracht aan de griffierskring om een regionale bijeenkomst te organiseren -zoals verwoord in 

een aantal aangenomen regionale moties- m.b.t. het vervolgproces regionale raadsonderzoek Avri niet op 18 

november kan plaatsvinden.  

Voor de organisatie van een zorgvuldige regionale bijeenkomst wordt momenteel externe ondersteuning gevraagd en 

vergt vanzelfsprekend de nodige tijd.  

Hierbij wordt ook opgemerkt  dat de datum 18 november inmiddels al vol gepland staat door andere activiteiten/ 

onderwerpen van GR-en.  
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Voorgesteld wordt om te koersen op een voor alle raden haalbare datum  nl. maandag 10 januari 2022.  Een goede 

regionale start van het nieuwe jaar ! 

 
Voor vragen danwel opmerkingen n.a.v. dit bericht kunt u terecht bij de raadsgriffier in uw eigen gemeente. 
 
Vriendelijke groet, 
  
Drs. Monique S.P Muurling, 
Voorzitter van de griffierskring Gelderland Zuid.  
  
T: 0418-681612. | M: 06-20736276 | E: mspmuurling@zaltbommel.nl   
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