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Beste meneer Van der Lee,
In antwoord op uw brief van 20 oktober 2018 vindt u hieronder de beantwoording
van uw schriftelijk gestelde vragen over het toegezegde gesprek in onze
antwoordbrief van 21 augustus jl. op uw eerdere vragen ex artikel 43 van het
Reglement van Orde van de raad.
Vraag
U stelt in uw brief:
“Op 21 augustus jl. ontvingen wij een antwoord op onze vragen over het
Rekenkamerrapport inzake Het Run en het niet nakomen van toezeggingen die
gedaan zijn in de raadsvergadering van mei dit jaar.
In de laatste alinea van het antwoord geeft u aan dat de afdoening van de
toezegging niet de schoonheidsprijs verdient en dat de voorzitter van de raad en
het college de kwestie nader met ons zal bespreken.
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Gemeente Heusden
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5250 AA Vlijmen

Helaas, tot op heden hebben wij niets meer mogen vernemen met betrekking tot
dit onderwerp en heeft derhalve ook het toegezegde gesprek nog steeds niet
plaatsgevonden.”
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Antwoord
Zoals u in uw brief van 20 oktober aangeeft, hebben wij uw vragen over de
bestuurlijke reactie op het Rekenkamerrapport over ‘Het Run’ schriftelijk
beantwoord.
Inmiddels heeft de burgemeester met u telefonisch contact gehad, zoals in de
genoemde antwoordbrief werd aangegeven.

www.heusden.nl
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NL54BNGH0285003909

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.
Voor meer informatie kunt u het Privacybeleid en -reglement van gemeente Heusden raadplegen op
www.heusden.nl
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Met wederzijds begrip zijn meningen uitgewisseld en de burgemeester heeft u
uitleg gegeven over de reden van de vertraging.
Met vriendelijke groet,
het college van Heusden,
de secretaris,

de wnd. burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. R.H. Augusteijn

