
Van: Berning-Everlo, Hilde
Verzonden: maandag 9 mei 2022 17:13
Aan:
CC: ;  ;
Onderwerp: RE: Opvang vluchtelingen

Daar ben ik zeker mee akkoord. Ik zal je dadelijk terugbellen, mocht dat niet lukken morgenochtend rond 8.30 uur. 

 willen jullie dit agenderen in de agenda's van het college?
@ , wil jij inschatten of het verstandig is om communicatie/Maartje direct aan te haken om 11.00 uur of dat
dit onderdeel wordt verschoven?

Groeten Hilde

Van:  noaberkrach .n >
Verzonden: maandag 9 mei 2022 15:23
A Berning Everlo,

 
Hilde < bergen.n l>

CC: noaberkrach .n >
Onderwerp: Opvang vluchtelingen

Dag Hilde,

Ik had je al even geprobeerd te bellen.

Zoals waarschijnlijk al eerder met jou is gecommuniceerd vanuit  als ambtelijk opdrachtgever mbt de opvang

vluchtelingen ben ik voor deze opdracht aangewezen als projectleider.

Van  had ik vernomen dat de burgemeester onlangs contact heeft gehad met het COA om aan te geven dat z

de regietafel onder leiding van de Rijksheer op 13 mei a.s. wil gebruiken om deze uitvraag van het COA te
bespreken.
In dit overleg wordt over een evenwichtige verdeling voor de opvang van asielzoekers door de Twentse gemeenten.

Nu begreep ik vanochtend van  dat het toch anders is en gemeente Tubbergen niet bij dit overleg aanwezig
is zoals jij ook hebt vernomen.

 wil graag dat het College morgen bijgepraat wordt over deze laatste stand van zaken. Ga jij daarmee
akkoord? Zo ja, wil jij dit op de agenda van de collegevergadering van morgen laten zetten bij  en dan wel om
11.00 uur en hiervoor  en mij willen uitn digen?

Jij mag mij ook wel even bellen. Mijn nummer is 

Met vriendelijke groet,

Organisatieonderdeel Fysieke Leefomgeving
Team Vastgoed en grondzaken | Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
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E@noaberkracht.nl

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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