Aan de raadsleden van de gemeenten Kapelle,
Goes, Reimerswaal, Noord-Beveland en Borsele

Uw brief van:

Heinkenszand,

Onderwerp:
Bevelandse raadsledenbijeenkomst 16 april 2012

Geacht raadslid,

Bij deze willen wij u van harte uitnodigen voor de Bevelandse raadsledenbijeenkomst die op
16 april 2012 om 20.00 uur in Vergader- en Congrescentrum ‘De Stenge’ te Heinkenszand
wordt gehouden.
Thema van de bijeenkomst is de Bevelandse gemeenschappelijke regeling i.o.. Doel van de
bijeenkomst is u zo volledig mogelijk te informeren over voortgang en inhoud van deze
gemeenschappelijke regeling.
Daartoe heet allereerst de voorzitter van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke
regeling, de heer René Verhulst, u van harte welkom.
Daarna zal de heer Gert-Jan Metselaar, regiosecretaris van Samenwerkingsorgaan
Hoeksche Waard, zijn verhaal uit de praktijk met u delen.
Vervolgens zal de voorzitter u bijpraten over wat er de afgelopen maanden binnen (de tot
standkoming van) de Bevelandse gemeenschappelijke regeling is gebeurd, de huidige stand
van zaken en de inhoud van het “vlekkenplan”. Uiteraard is er volop tijd ingeruimd om
vragen aan beide sprekers te stellen.
Aansluitend wordt u uitgenodigd om onder het genot van een drankje te netwerken met uw
collega-raadsleden van alle Bevelandse gemeenten.
Aangezien de vorming van een gemeenschappelijke regeling met name gaat over
bedrijfsvoering, nodigen wij ook de ondernemingsraden en de MT-leden van de Bevelandse
gemeenten van harte uit om deze avond aanwezig te zijn.

Behandeld door:

A.I. Elling , doorkiesnummer (0113) 23 84 96
Wilt u bij de beantwoording van deze brief ‘Ons kenmerk’ vermelden.
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Al met al een avond gericht op informeren, waarbij u ook kunt leren van de praktijkervaringen
van gemeenten die u in de vorming van een gemeenschappelijke regeling zijn voorgegaan.

Wij begroeten u dus graag op:
Maandag 16 april 2012, inloop vanaf 19.30 uur
Vergader- en Congrescentrum “De Stenge” te Heinkenszand
Stengeplein 1, 4451 CZ Heinkenszand
Tel. 0113-561865
Met vriendelijke groet,
Namens het Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling i.o.
De heer L.J. Verhulst
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