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Van: Peter Bies [mailto:p.bies@rheden.nl]
Verzonden: Wednesday, May 25, 2011 9:56 AM
Aan: info@charlois.rotterdam.nl; info@delfshaven.rotterdam.nl; info@feijenoord.rotterdam.nl; info@his.rotterdam.nl;
dghvh@hoekvanholland.rotterdam.nl; info@hoogvliet.rotterdam.nl; deelgemeente@ijsselmonde.rotterdam.nl;
deelgemeente@kc.rotterdam.nl; deelgemeente@noord.rotterdam.nl; deelgemeente@overschie.rotterdam.nl;
info@prinsalexander.rotterdam.nl; info@rozenburg.rotterdam.nl; gemeente@aaenhunze.nl; gemeente@aalburg.nl;
info@aalsmeer.nl; gemeente@aalten.nl; gemeente@achtkarspelen.nl; bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl;
info@albrandswaard.nl; post@alkmaar.nl; Gemeente@almelo.nl; info@almere.nl; gemeente@alphenaandenrijn.nl;
info@alphen-chaam.nl; gemeente@ameland.nl; info_gemeente@amersfoort.nl; gemeente@amstelveen.nl;
info@annapaulowna.nl; gemeenteapeldoorn@apeldoorn.nl; info@appingedam.nl; gemeente@arnhem.nl;
info@assen.nl; Gemeente@asten.nl; gemeente@baarle-nassau.nl; gemeente@baarn.nl; gemeente@barendrecht.nl;
gembar@barneveld.nl; gemeente@bedum.nl; info@gemeentebeek.nl; gemeente@beemster.net; info@beesel.nl;
gemeente@bellingwedde.nl; gemeente@bergambacht.nl; info@bergeijk.nl; info@bergen.nl; info@bergen-nh.nl;
stadskantoor@bergenopzoom.nl; info@gemeenteberkelland.nl; gemeente@bernheze.org; info@gemeentebernisse.nl;
gemeente.best@gembest.nl; gemeente@beuningen.nl; info@beverwijk.nl; gemeente@binnenmaas.nl;
info@bladel.nl; mail@blaricum.nl; gemeente@bloemendaal.nl; gemeente@boarnsterhim.nl; info@bodegravenreeuwijk.nl; info@boekel.nl; gemeente@borger-odoorn.nl; info@borne.nl; info@borsele.nl; Info@boskoop.nl;
gemeente@boxmeer.nl; gemeente@boxtel.nl; gemeentebreda@breda.nl; info@brielle.nl; info@bronckhorst.nl;
gemeente@brummen.nl; gemeente@brunssum.nl; info@bunnik.nl; postbus@bunschoten.nl; gemeente@buren.nl;
info@bussum.nl; gemeente@capelleaandenijssel.nl; gemeentebestuur@castricum.nl; info@coevorden.nl;
info@cranendonck.nl; info@cromstrijen.nl; gemeente@cuijk.nl; info@culemborg.nl; gemeente;
post@dantumadiel.eu; info@debilt.nl; gemeente@demarne.nl; info@derondevenen.nl; gemeente@dewolden.nl;
gemeente@delfzijl.nl; info@denhelder.nl; info@deurne.nl; gemeente@deventer.nl; gemeente@diemen.nl;
info@dinkelland.nl; info@dirksland.nl; info@doesburg.nl; gemeente@doetinchem.nl; info@dongen.nl;
gemeente@dongeradeel.nl; gemeente@drechterland.nl; gemeente@drimmelen.nl; gemeente@dronten.nl;
info@druten.nl; gemeente@duiven.nl; info@echt-susteren.nl; info@edam-volendam.nl; info@ede.nl;
info@eemnes.nl; algemeen@eemsmond.nl; gemeente@eersel.nl; info@eijsden-margraten.nl;
gemeente@eindhoven.nl; gemeente@elburg.nl; gemeente@emmen.nl; stadhuis@enkhuizen.nl;
postbus20@enschede.nl; gemeente.epe@epe.nl; gemeente@ermelo.nl; info@etten-leur.nl; info@ferwerderadiel.nl;
info@franekeradeel.nl; info@gaasterlan-sleat.nl; info@geertruidenberg.nl; info@geldermalsen.nl;
gemeente@geldrop-mierlo.nl; gemeente@gemert-bakel.nl; gemeente@gennep.nl; gemeente@giessenlanden.nl;
info@gilzerijen.nl; gemeentehuis@goedereede.nl; stadskantoor@goes.nl; info@goirle.nl; Gemeente@Gorinchem.nl;
gemeente@gouda.nl; info@dewaardwerkt.nl; gemeente@graftderijp.nl; info@grave.nl; gemeente@groesbeek.nl;
info@groningen.nl; info@grootegast.nl; info@gulpen-wittem.nl; gemeente@haaksbergen.nl; gemeente@haaren.nl;
antwoord@haarlem.nl; post@Haarlemmerliede.nl; info@haarlemmermeer.nl; gemeente@halderberge.nl;
gemeente@hardenberg.nl; gemeente@harderwijk.nl; info@gemhg.nl; gemeente@haren.nl;
postbus@harenkarspel.nl; gemeentebestuur@harlingen.nl; gemeente@hattem.nl; post@heemskerk.nl;
gemeente@heemstede.nl; gemeente@heerde.nl; gemeente@heerenveen.nl; post@heerhugowaard.nl;
gemeente@heerlen.nl; postbus@heeze-leende.nl; info@heiloo.nl; gemeentebestuur@hellendoorn.nl;
gemeente@hellevoetsluis.nl; gemeente@helmond.nl; gemeente@h-i-ambacht.nl; gemeente@hengelo.nl;
info@hetbildt.nl; heumen@heumen.nl; info@heusden.nl; info@hillegom.nl; gemeente@hilvarenbeek.nl;
gemeente@hilversum.nl; info@hofvantwente.nl; info@hoogeveen.nl; gemeente@hoogezand-sappemeer.nl;
gemeente@hoorn.nl; gemeente@horstaandemaas.nl; gemeentehuis@houten.nl; gemeente@huizen.nl;
info@gemeentehulst.nl; info@ijsselstein.nl; info@kaagenbraassem.nl; info@kampen.nl; gemeente@kapelle.nl;
info@katwijk.nl; gemeentehuis@kerkrade.nl; info@koggenland.nl; gemeente@kollumerland.nl;
gemeente@korendijk.nl; gemeente@krimpenaandenijssel.nl; gemeente@laarbeek.nl; info@landerd.nl;
gemeente@landgraaf.nl; Gemeente@Landsmeer.nl; info@gemeentelangedijk.nl; info@lansingerland.nl;
info@laren.nl; info@leek.nl; info@leerdam.nl; gemeente@leeuwarden.nl; info@leeuwarderadeel.nl; sleutel@leiden.nl;
info@leiderdorp.nl; info@leidschendam-voorburg.nl; gemeente@lelystad.nl; info@lemsterland.nl; info@leudal.nl;
gemeente@leusden.nl; gemeente@liesveld.nl; info@lingewaal.nl; gemeente@lingewaard.nl; gemeente@lisse.nl;
info@littenseradiel.nl; info@lochem.nl; info@loonopzand.nl; gemeente@lopik.nl; gemeente@loppersum.nl;
gemeente@losser.nl; postbus5@maasdonk.nl; info@maasdriel.nl; info@gemeentemaasgouw.nl;
gemeente@maassluis.nl; post@maastricht.nl; gemeente@marum.nl; info@medemblik.nl; info@meerssen.nl;
1

Gemeente@menaldumadeel.nl; Info@menterwolde.nl; info@meppel.nl; info@middelburg.nl; info@middelharnis.nl;
gemeente@middendelfland.nl; gemeente@middendrenthe.nl; info@gemeente-mill.nl; info@millingenaanderijn.nl;
gem.moerdijk@moerdijk.nl; Gemeente@montferland.info; info@montfoort.nl; gemeente@mookenmiddelaar.nl;
info@muiden.nl; info@naarden.nl; info@nederbetuwe.nl; info@nederlek.nl; info@nederweert.nl;
gemeente@neerijnen.nl; gemeente@niedorp.nl; gemeente@nieuwegein.nl; info@nieuwkoop.nl; info@nieuwlekkerland.nl; gemeente@nijkerk.eu; gemeente@nijmegen.nl; info@noord-beveland.nl;
postbus@gemeentenoordenveld.nl; info@noordoostpolder.nl; gemeente@noordwijk.nl;
gemeente@noordwijkerhout.nl; gemeentehuis@nuenen.nl; gemeente@nunspeet.nl; info@nuth.nl;
info@oegstgeest.nl; info@oirschot.nl; gemeente@oisterwijk.nl; info@gemeente-oldambt.nl; gemeente@oldebroek.nl;
info@oldenzaal.nl; gemeente@olst-wijhe.nl; gemeente@ommen.nl; gemeente@onderbanken.nl;
gemeente@oostgelre.nl; stadhuis@oosterhout.nl; info@oostflakkee.nl; gemeente@ooststellingwerf.nl;
antwoord@oostzaan.nl; Gemeente@opmeer.nl; gemeente@opsterland.nl; Gemeente@oss.nl; info@oud-beijerland.nl;
info@oude-ijsselstreek.nl; gemeente@ouder-amstel.nl; info@ouderkerk.nl; info@oudewater.nl; info@overbetuwe.nl;
info@papendrecht.nl; info@peelenmaas.nl; info@pekela.nl; info@pijnacker-nootdorp.nl; info@putten.nl;
info@raalte.nl; gemeente@reimerswaal.nl; info@renkum.nl; info@renswoude.nl; gemeente@reuseldemierden.nl;
gemeente@rheden.nl; info@rhenen.nl; info@ridderkerk.nl; rijnwaarden@rijnwaarden.nl; gemeente@rijnwoude.nl;
gemeente@rijssen-holten.nl; stadhuis@rijswijk.nl; info@roerdalen.nl; mail@roermond.nl; info@roosendaal.nl;
post@bsd.rotterdam.nl; gemeente@rozendaal.nl; gemeente@rucphen.nl; postbus8@schagen.nl;
gemeente@schermer.nl; info@scherpenzeel.nl; info@schiedam.nl; postbus20@schiermonnikoog.nl; info@schijndel.nl;
info@schinnen.nl; gemeente@schoonhoven.nl; gemeente@schouwen-duiveland.nl; gemeente@s-hertogenbosch.nl;
info@simpelveld.nl; postbus@sintanthonis.nl; gemeente@sint-michielsgestel.nl; info@sint-oedenrode.nl; info@sittardgeleen.nl; info@skarsterlan.nl; gemeente@sliedrecht.nl; algemeen@slochteren.nl; info@gemeentesluis.nl;
gemeente@smallingerland.nl; Postbus2000@soest.nl; gemeente@someren.nl; gemeente@sonenbreugel.nl;
gemeente@spijkenisse.nl; gemeente@stadskanaal.nl; gemeente@staphorst.nl; gemeente@stedebroec.nl;
info@gemeente-steenbergen.nl; info@steenwijkerland.nl; info@gemeentestein.nl; info@stichtsevecht.nl;
info@strijen.nl; info@gemeentesudwestfryslan.nl; gemeente@tenboer.nl; gemeente@terneuzen.nl;
gemeente@terschelling.nl; email@texel.nl; gemeente@teylingen.nl; gemeente@tholen.nl; gemeente@tiel.nl;
puinfo@tilburg.nl; gemeente@tubbergen.nl; info@twenterand.nl; info@tynaarlo.nl; gemeente@t-diel.nl;
gemeente@ubbergen.nl; postbus83@uden.nl; gemeentebestuur@uitgeest.nl; gemeente@uithoorn.nl;
Gemeente@urk.nl; Gemeente@utrecht.nl; info@heuvelrug.nl; info@vaals.nl; info@valkenburg.nl;
gemeente@valkenswaard.nl; Info@veendam.nl; info@veenendaal.nl; gemeente@veere.nl; info@veghel.nl;
gemeente@veldhoven.nl; info@velsen.nl; info@venlo.nl; gemeente@venray.nl; gemeente@vianen.nl;
gemeente@vlaardingen.nl; info@vlagtwedde.nl; info@vlieland.nl; gemeente@vlissingen.nl; info@gemeentevlist.nl;
info@voerendaal.nl; gemeente@voorschoten.nl; Gemeente@voorst.nl; gemeente@vught.nl; gemeente@waalre.nl;
info@waalwijk.nl; gemeente@waddinxveen.nl; gemeente@wageningen.nl; gemeente@wassenaar.nl;
gemeente@waterland.nl; gemeente@weert.nl; info@weesp.nl; info@werkendam.nl; info@westmaasenwaal.nl;
info@gemeentewesterveld.nl; gemeente@westervoort.nl; info@gemeentewestland.nl; info@weststellingwerf.nl;
gemeente@westvoorne.nl; gemeente@wierden.nl; gem.wieringen@wieringen.nl; info@wieringermeer.nl;
gemeente@wijchen.nl; postbus@wijdemeren.nl; info@wijkbijduurstede.nl; Gemeente@winsum.nl;
gemeente@winterswijk.nl; gemeente@woensdrecht.nl; stadhuis@woerden.nl; Postbus@wormerland.nl;
postbus@gemwoudenberg.nl; gemeente@woudrichem.nl; postbus@zaanstad.nl; info@zaltbommel.nl;
info@zandvoort.nl; postbus1@zederik.nl; gemeente@zeevang.nl; info@zeewolde.nl; zeist@zeist.nl;
gemeente@zevenaar.nl; postbus5@zijpe.nl; gemeente@zoeterwoude.nl; gemeente@zuidhorn.nl;
gemeente@zuidplas.nl; gemeente@zundert.nl; info@zutphen.nl; info@zwartewaterland.nl;
gemeente@zwijndrecht.nl; postbus@zwolle.nl; DIV@centrum.amsterdam.nl; info@nieuwwest.amsterdam.nl;
post@noord.amsterdam.nl; info@oost.amsterdam.nl; info@west.amsterdam.nl; stadsdeel@zuid.amsterdam.nl;
info@zuidoost.amsterdam.nl
CC: College
Onderwerp: Brief gemeente Rheden aan VNG inzake bestuursakkoord
Geachte college,
Graag informeer ik u over het volgende:
Het college van B&W van de gemeente Rheden stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het
Bestuursakkoord met het rijk. Dit standpunt is op dinsdag 17 mei jl. met de Rhedense raad besproken.
Uit de eerste reacties maken wij op dat niet uitgesloten moet worden dat de raad een negatief
standpunt zal innemen.
Als tussenstap is met de gemeenteraad afgesproken dat het college bij de VNG zal aandringen om de
door de gemeente Amersfoort gevraagde duidelijkheid vóór 31 mei a.s. aan ons te verstrekken
aangezien diezelfde avond de raad zijn definitieve standpunt zal innemen.
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In de bijlage leest u de volledige tekst van onze brief aan de VNG.
Met vriendelijke groet,
Namens het college van B&W van Rheden,
Peter Bies | Teamleider Communicatie | Gemeente Rheden | Postbus 9110| 6994 ZJ De Steeg |
T (026) 49 76 242 | M (06) 52 16 98 62 | F (026) 49 76 518 | p.bies@rheden.nl | www.rheden.nl

======================================================
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit elektronische bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren.
Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van dit bericht contact op te nemen met
afzender.

gemeente@rheden.nl
(026) 49 76 911
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