
 

Van: Berning-Everlo, Hilde
Verzonden: maandag 22 augustus 2022 00:56
Aan:  ;  
Onderwerp: Re: ! Interview  inzake meicirculaire
Bijlagen: image001.jpg; 220812_overzicht communicatie Tubbergen.docx

Aanvulling op de vorige mail.
D ze vraag is via communicatie binnengekomen:

1. E n interview met jou over de gevolgen voor het sociale domein, met name de jeugdzorg, van de meicirculaire. 
Ik hoop dat ze mij bijvoorbeeld kan uitleggen wat taakmutaties zijn. En hoe dat nou precies zit met het budgettair
effect, het gaat toch om enorme bedragen

Graag jullie reactie, dank!

Op 22 aug. 2022 om 00:23 heeft Berning-Everlo, Hilde < @tubbergen.nl> het volgende
geschreven:

Ha e,

Morgen heb ik een interview staan met  van de Tubantia.
Hij heeft verzocht om een gesprek ivm de meicirculaire.

Mijn planning was om na terugkomst van mijn vakantie woensdag, naast het bijwerken van de
mailbox, dit ook voor te bereiden en jullie te bevragen. Maar heel eerlijk is dat vanwege alle
landelijke aandacht voor Tubbergen er niet van gekomen.

Nu heb ik maandag 22 augustus om 13.00 uur een gesprek met . Is een van jullie, in de
mogelijkheid om me de highlights van de meicirculaire en stavaza oa besparingsplan sociaal domein
te mailen of toe te lichten voor 13.00 uur? En evt andere bijzonderheden ten aanzien van mijn
portefeuille (sociaal domein, sport, cultuur, onderwijs).

Mijn dank is groot!

Groeten Hilde

Begin doorgestuurd bericht:

Van: " , " < @noaberkracht.nl>
Datum: 12 augustus 2022 om 12:17:44 CEST
Aan: College B&W Tubbergen <CollegevanBenW@tubb rgen.nl>
Kopie: "   " < @noaberkracht.nl>
Onderwerp: overzicht communicatieactiviteiten

B ste collegeleden,

1



Een aantal van jullie is nog aan het genieten van de vakantie en anderen met dit
warme weer alweer voorzichtig aan het werk. Ik ben inmiddels terug van vakantie
en pak de draad weer op.

Normaal gesproken lever ik wekelijks ter voorbereiding voor het college een
overzicht met communicatieactiviteiten aan en eventuele bespreekpunten naar
aanleiding van de besluitenlijst, collegestukken of actualiteiten. Aan de hand van dat
overzicht loop ik in een half uur de actualiteiten door tijdens het college en geef of
vraag waar nodig een toelichting.

Deze keer heb ik het overzicht met de terugblik i ts uitgebreider gedaan, en heb ik
voor de hele maand juli een terugblik opgenomen, inclusief de persvragen die we
hebben ontvangen.

Aangezien het college dinsdag as niet plaatsvindt, is dit overzicht nu ter informatie
en zie ik graag eventuele vragen tegemoet.

Ter voorbereiding van het college van 23-08 zal ik het weer korter doen en vervallen
uit juli. Tijdens dit college bespreek ik graag met jullie of jullie deze werkwijze als
college willen voortzetten.

Hartelijke groeten,
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