
Van:Griffie Waadhoeke (griffie@waadhoeke.nl)
Verstuurd:Wed, 4 Mar 2020 15:49:25 +0100
Aan:Achterhof, Rommy
Cc:Lyklema, Tinco
Onderwerp:Motie afschaffen verhuurdersheffing van de gemeenteraad Waadhoeke d.d 14 november 2019
Bijlagen:Gemeente Waadhoeke Motie verhuurdsheffing 19.206579 pdf.pdf, Gemeente Waadhoeke Moasje 141119 oangeande 
it ôfskaffen fan de ferhierdersheffing ondertekend.pdf

 
 
Geachte mevrouw/heer,
 
Ik vraag u deze mail voor uw gemeenteraad met de bijbehorende bijlagen door te geven aan uw gemeenteraad. Helaas beschik 
ik namelijk niet over het e- mailadres van de griffie. Daarom vraag ik u deze mail met bijbehoren door te sturen.
Het gaat namelijk om het volgende:
 
Motie van de Raad
Op 14 november 2019 is in de raadsvergadering van de gemeente Waadhoeke de motie afschaffing verhuurdersheffing aan de 
orde geweest. Zie bijlage. Deze motie werd ingediend door de raadsfracties van FNP, SAM, CU, CDA en Gemeentebelangen. De 
Raad nam deze motie aan en verzocht burgemeester en wethouders van onze gemeente om, in samenwerking met de Friese 
gemeenten, de provincie Fryslân, de Vereniging Friese Woningcorporaties, IPO en de VNG, het Rijk te verzoeken om deze 
verhuurdersheffing af te schaffen.
Onze raad droeg mij op om die motie opgesteld in het Frysk toe te sturen aan de gemeenteraden in Fryslân en in de 
Nederlandse vertaling aan de griffies van de andere Nederlandse gemeenteraden.
Bij dezen voldoe ik daaraan.
Mag ik u alvast dank zeggen voor de genomen moeite om te zorgen dat deze ter bestemde plaats komt.
 
Met vriendelijke groeten,
De griffier van de Raad van Waadhoeke
 
 
 
Rommy Achterhof
Griffiemedewerker gemeente Waadhoeke
 

Gemeente Waadhoeke         
T              (0517) 380380
E              r.achterhof@waadhoeke.nl 
                griffie@waadhoeke.nl  
W            www.waadhoeke.nl  
Adres: Harlingerweg 18 / Postbus 58 
            8801 PA FRANEKER / 8800 AB FRANEKER
 
Regulier werkzaam maandag  t/m donderdag
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Disclaimer: 
De informatie in dit bericht is privé en vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). 
Heeft u dit bericht onterecht ontvangen, dan vragen wij u de afzender direct te informeren door het 
bericht terug te sturen en vervolgens te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, 
verspreiding of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.
 
Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen
Tink oan it miljeu foar ̒t jo beslute dizze mail te printsjen
Dink an ’t miljeu, foordat jou beslútte deuze mail te printen
 
 


