
Van: Griffie <Griffie@houten.nl>  
Verzonden: donderdag 15 december 2022 14:41 
Aan:  
Onderwerp: motie vreemd mislukken miljoenenproject GGiD 
 
Beste allen, 
 
Namens Charlotte Visser zend ik u bijgaand de motie vreemd orde van de dag - Mislukken IT project GGiD, welke 
unaniem door de gemeenteraad Houten is aangenomen. 
 

Met vriendelijke groet,  

Nancy van Moorselaar  
Medewerker Griffie  
Postbus 30, 3990 DA Houten | Bezoekadres Onderdoor 25  
m (06) 31 10 35 89  
i www.houten.nl  
Vind ons op   

      

 

 
 
Van: Karens, Jan <j.karens@nieuwegein.nl>  
Verzonden: donderdag 1 december 2022 16:52 
Aan:  
Onderwerp: motie vreemd mislukken miljoenenproject GGiD 
 
Beste griffiers in de provincie Utrecht, 
 
Afgelopen donderdag is bij ons in Nieuwegein bijgevoegde motie unaniem aangenomen. Deze motie is eerder in 
Baarn aangenomen en de versie die in Nieuwegein is aangenomen is identiek aan de motie die in Baarn is opgesteld 
en aangenomen. Omdat de motie enkele uren voor de raadsvergadering binnen kwam is er nauwelijks 
gediscussieerd over de tekst van de motie door onze raad en hebben we als griffie hier ook niet op geadviseerd. 
 
Naar aanleiding van de bij ons aangenomen motie hebben Charlotte Visser en ik contact gehad. Omdat de 
raadsvergadering in Houten nog wat verder in de toekomst ligt heeft Charlotte samen met de commissie verbonden 
partijen een aangepaste motie gemaakt die nét nog wat meer scherpte en duidelijkheid heeft wat ons betreft. Zie 
bijlage. Naar onze mening doet een dergelijke aangescherpte motie in de andere gemeenten de motie die in Baarn 
en Nieuwegein al is aangenomen (en mogelijk al in meer gemeenten) niet tekort. Het zou een zeer sterk signaal zijn 
om alle 25 gemeenteraden een raadsbrede motie te laten aannemen waarin de strekking hetzelfde is. Bijgevoegd de 
oorspronkelijke motie en de versie die in Houten tot stand gekomen is. 
 
We hopen dat jullie er iets aan hebben!  
 
Groetjes Charlotte Visser en Jan Karens  
 
 
 

Jan Karens | Griffie Gemeenteraad Nieuwegein | Griffier 
Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein | T 06 
14308854 
I Website gemeenteraad | FB Nieuwegeinse Raad | T Nieuwegeinse Raad 
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