
Van: Berning-Everlo, Hilde
Verzonden: vrijdag 22 april 2022 15:21

Aan:
Onderwerp: Fwd: memo Vluchtelingen en statushouders
Bijlagen: image 001 jpg ; Vluchtelingen en statushouders.docx

Ipv 5 doelgroepen gaat het wat mij betreft voornamelijk om 2 doelgroepen: asielzoekers en statushouders.

Groeten Hilde

Begin doorgestuurd bericht:

Van: @noaberkracht.nl>
Datum: 22 april 2022 om 12:03:48 CEST

Aan Berning-Everlo, Hilde" < bbergen.nl>
Onderwerp: memo Vluchtelingen en statushouders

Beste Hilde,

Gisteren hebben Hilde,  en gesproken met het college Tubbergen n.a.v. een
vraagstuk vanuit het COA rondom het opstarten van een AZC binnen de gemeente Tubbergen. 
Omdat deze vraag niet op zich staat en raakvlakken heeft met nog 4 andere vraagstukken is þÿ "

gevraagd om een korte memo te maken met de info tot dusver. Dit om te voorkomen dat
overzicht ontbreekt in de vraagþÿ�  �waar hebben we het over met elkaar?þÿ �� en om een stuk noodzaak te
verduidelijken: we krijgen linksom of rechtsom op diverse doelgroepen op korte en middellange
termijn uitdagingen die we het hoofd moeten bieden waarbij samenwerking tussen domeinen een
deel van de sleutel is.

de memo, opgesteld door is als bijlage bijgevoegd.

Maandagmiddag zal ik aanschuiven bij het college, om met elkaar de opdracht en verwachtingen te
bespreken.
Ook zal ik jullie meenemen in de ontwikkelingen en het werk wat er tot nu toe is gedaan, om
vervolgens met elkaar de lijn te bepalen.

Met vriendelijke groet,

Fysieke Leefomgeving

E ab erk rach t.n l
M (06) 51 7227 54

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
De gemeenten Dinkelland en Tubbergen werken samen om inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn.
Dit doen zij onder de naam Noaberkracht.
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