Aukje Boomsma - Flootman
Onderwerp:

FW: vraagje nav brief gemeente Assen

Van: Fred Alting [mailto:F.Alting@assen.nl]
Verzonden: maandag 10 april 2017 13:25
Aan: Gerard Schepers
Onderwerp: RE: vraagje nav brief gemeente Assen

Hallo Gerard,
Het is inderdaad een brief aan alle organisaties waar Assen deelnemer of belanghebbende in is.
De conceptbegroting 2018 van de RUD voldoet volgens mij aan alle punten die gesteld zijn in de brief.
Om dit stuk apart te agenderen bij het db/ab lijkt me goed. Wellicht krijg je ook nog brieven van andere gemeenten.
Het kan mijn inziens dan in zijn geheel worden afgehandeld samen met de begroting 2018 in het db/ab.
Groet,
Fred
Van: Gerard Schepers [mailto:g.schepers@ruddrenthe.nl]
Verzonden: maandag 10 april 2017 11:54
Aan: Fred Alting <F.Alting@assen.nl>
CC: Marco Holsappel <M.Holsappel@ruddrenthe.nl>; Aukje Boomsma - Flootman <a.boomsma@ruddrenthe.nl>;
Marjan Heidekamp-Prins <m.heidekamp@ruddrenthe.nl>
Onderwerp: vraagje nav brief gemeente Assen
Hallo Fred
Afgelopen week kregen we de volgende brief van de gemeente Assen.
Het lijkt er op dat deze brief naar alle organisaties gaat waar de gemeente Assen deelnemer of belanghebbende is.
Mbt tot de kaderbrief 2018 hebben wij geen zienswijze van de gemeente Assen ontvangen. En de kaderbrief is
vastgesteld.
Mbt de begroting 2018 lijkt mij deze erg voorbarig, want deze wordt vandaag door is nog niet ingediend door het
DB.
Het voorstel is, dat we deze brief bij de ingekomen stukken van het overleg (DB/AB) 10 juli wordt toegevoegd.
Maar daarnaast hebben we de concept begroting 2018 besproken en deze blijft binnen de normen van kaderbrief.
Fred kun jij aangeven wat er specifiek van de RUD wordt verwacht?
Alvast bedankt voor je reactie
Mvg

Gerard Schepers
Adviseur financiën / bedrijfsvoering
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Disclaimer:
Aan de informatie in deze e-mail en ieder aangehecht databestand kunnen geen rechten worden ontleend. De e-mail is vertrouwelijk en
is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De gemeente Assen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van
onjuistheden, gedateerde informatie of van een onjuiste en onvolledige verzending en ontvangst van informatie.
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