
 

Van:  < @Futurecommunication.nl>
Verzonden: zondag 18 september 2022 15:34
Aan: Haverkamp - Wenker, Wilmien; Bekhuis, Ursula
CC:  
Onderwerp: FW: informatieverzoek asielzoekers Albergen
Bijlagen: 220916_Beantwoording vragen over tijdspad.pdf; 220916_Toelichting communicatie

COA en ministerie van Veiligheid en Justitie.pdf; 220405_aanvraag voor gesprek
gemeente COA.pdf; RE: informatieverzoek

Beste Ursula en Wilmien,

Bijgaande informatie is vrijdag via  naar Tubantia (op hun verzoek) gemaild. Goed om te weten i.v.m. 
interview Tubantia morgenmiddag.

Met vriendelijke groet,

Directeur

Future
Communication C

@futurecommunication.nl
+31 (
•  

Herculesplein 88
3584 AA Utrecht
futurecommunication.nl

Volg ons: •

Van: Communicatie <communicatje@noaberkracht.nl>
Verzonden: vrijdag 16 september 2022 17:46
Aan: ' @tubantia.nl' < @tubantia.nl>
CC: Asielzoekers Tubbergen <asielzoekers@tubbergen.nl>;   < @noaberkracht.nl>;

Communicatie <communicatje@noaberkracht.nl>
Onderwerp: informatieverzoek asielzoekers Albergen

Hallo ,

Bijgaand stuur ik je alvast informatie toe. Ik heb voor wat betreft de communicatie met het COA in de periode van 1

augustus 2021 tot 1 april 2022 nog de toezegging dat ik volgende week de contactmomenten krijg toegestuurd. De
communicatie in deze periode gaat over de taakstelling voor statushouders en de HAR-regeling.

In de gehele periode tot 16 augustus 2022 is er vanuit onze gemeente geen contact geweest met het ministerie. Van
april tot 16 augustus zijn wel afstemmingsmomenten geweest met het COA, maar daar is geen verslaglegging van. Ik
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heb bijg voegd wat wij beschikbaar hadden als het gaat om communicatie met het COA. Dat zijn agenda items en
een whatsapp bericht.

Excuses dat de aanlevering van de onderliggende communicatiestukken lang heeft geduurd en dat je nog een
aanlevering krijgt, maar dat heeft alles te maken met de krappe bezetting gezien de situatie in Albergen die nu alle
aandacht vraagt.

Ik hoop dat je hier voldoende aan hebt. Ik hoor graag als je naar aanleiding hiervan nog vragen hebt.

Hartelijke groeten,

Communicatieadviseur College B&W Tubbergen
Communicatieadviseur Duurzaamheid | Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

E: @noaberkracht.nl
M: Telefoon: 

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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