
Van:    
Verzonden: woensdag 17 augustus 2022 13:35
Aan: College B&W Tubbergen
CC:
Onderwerp: Fwd: Brief Staatssecretaris Justitie en Veiligheid - Toepassing Ruimtelijk

ordeningsinstrumentarium ten aanzien van aangekocht hotel COA. 
Bijlagen: Brief Gemeenteraad Tubbergen - Toepassing RO-instrumentarium.pdf

Best college,

Onderstaande mail is binnengekomen met een brief van de staatssecretaris.
Wij delen de brief via GO met de raadsleden. Via de fractievoorzitters zal ik hen attent maken op deze brief.

Groet, .

Van: Secretariaat - DGM <secretariaat.dgm@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 16 augustus 2022 21:30
Aan: Gemeente Tubbergen <gemeente@tubbergen.nl>
Onderwerp: Brief S aatssecretaris Justitie en Veiligheid - Toepassing Ruimtelijk
ordeningsinstrumentarium ten aanzien van aangekocht hotel COA.

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u een brief van de S aatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan uw
gemeenteraad over de aankoop door het COA van een hotel in uw gemeente. Wilt u deze
doorzenden aan de griffie van de raad?

Deze brief zal ook per post worden verstuurd.

directeur-generaal migratie (wnd.)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
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Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent 
of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en 
het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain Information that is not intended for you. If you are not the addressee or if 
this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the 
message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in 
the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Bestanden met macro's o.a. extensie .zip of .exe worden alleen na overleg 
door onze mailservers geaccepteerd!
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