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Van: @gelderland.nl>
Verzonden: maandag 14 juni 2021 15:04
Aan:
Onderwerp: RE: Aanlevering stukken grondaankoop De Voorposten Rijnschoten 

Hallo , 
 
Volgens mij had je aangegeven dat de griffie een en ander zou doorzetten. Dat is in ieder geval wat mij 
bijstaat. 
Neemt niet weg dat het format nog wel goed gevuld dient te gaan worden. 
 
Verder is het zo met raadsvoorstel Flying Bikes zo dat  daar niet van op de hoogte was, dat had 
mijns inziens ivm de overdracht wel mogen gebeuren. 
Temeer de wethouder van Barneveld graag wil weten waar hij aan toe is, voordat hij donderdag de raad zal 
gaan toespreken over dit voorstel.  
Vandaar dat er voor donderdag ook een bestuurlijk overleg voor is ingepland.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 
Financieel toezichthouder gemeenten 
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Van:  @scherpenzeel.nl>  
Verzonden: maandag 14 juni 2021 15:00 
Aan:  @gelderland.nl> 
CC:  @scherpenzeel.nl> 
Onderwerp: Re: Aanlevering stukken grondaankoop De Voorposten Rijnschoten  
 
Hoi , 

Als aangegeven ben ik een week op vakantie. Daarbij besproken dat ik woensdag weer terug ben en ik de 
stukken dan toe zou sturen. 

Als eerder besproken is het stuk als hamertje naar de raad gegaan. Het voorstel kan daarmee als input 
voor de brief dienen. 

Mvg,  
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From:  @gelderland.nl> 
Sent: Monday, June 14, 2021 12:29:19 PM 
To:  @scherpenzeel.nl> 
Cc:  @scherpenzeel.nl> 
Subject: Aanlevering stukken grondaankoop De Voorposten Rijnschoten  
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Hallo  en , 
 
Afgelopen donderdag heb ik verzocht om de benodigde stukken op te sturen voor deze strategische 
grondaankoop. 
Tot op heden heb ik nog niet iets mogen ontvangen. Graag dit in gang zetten, want dan kan ik ook verder 
met het opstellen van de arhi toetsingsbrief. 
 
Een ander punt is nog het format voor afstemming met Barneveld, bijgaand zit het stuk zoals het in concept 
aan ons is aangeleverd, maar de onderbouwing kan 
nog wel beter op een aantal punten. Dit graag in overleg met  verder vullen en aan ons 
aanleveren, inclusief alle bijbehorende stukken van het raadsbesluit.  
 
Bij vragen, schroom niet om te bellen.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 
Financieel toezichthouder gemeenten 
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