Van: Verbruggen, Marleen <Marleen.Verbruggen@stichtsevecht.nl>
Verzonden: donderdag 13 juni 2019 17:08
Aan: 'Ike Roetman' <ikeroetman@gmail.com>
CC: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>; Reparon, Henriette
<henriette.reparon@stichtsevecht.nl>; Romijn, Marjolein <Marjolein.Romijn@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: RE: Beantwoording ex art 41 vragen
Beste heer Roetman,
Naar aanleiding van uw technische vragen over de regeling W&S hierbij onze reactie.
De gemeente Stichtse Vecht zal inderdaad de regeling W&S aanpassen, zodat de volgorde wordt
gewijzigd. Om tot deze effectuering te komen is een nieuw collegevoorstel gemaakt, welke ter
besluitvorming voorgelegd wordt aan het College. Hierbij is verder geen inzet meer vanuit de
gemeenteraad nodig.
Met vriendelijke groet,
Marleen Verbruggen
HR Adviseur
Werkzaam op di t/m vr

marleen.verbruggen@stichtsevecht.nl
T 0346 25 42 48
Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen

Nu abonneren op onze nieuwsbrief

Van: Ike Roetman <ikeroetman@gmail.com>
Verzonden: donderdag 30 mei 2019 17:05
Aan: Verbruggen, Marleen <Marleen.Verbruggen@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: Re: Beantwoording ex art 41 vragen
Dag Marleen.
Dank voor de beantwoording van deze vragen.
In de beantwoording van vraag 1 staat: Ons voorstel is om deze volgorde aan te passen, zodat de
categorie ‘Social Return kandidaten’ voor de categorie ‘kandidaten uit de regionale
samenwerkingsverbanden’ komt.
Mag ik aannemen dat 'ons' in deze de gemeente Stichtse Vecht is?
Wat is ervoor nodig om van voorstel tot effectuering te komen (zodat de verordening wordt
aangepast)?
Is daarbij inzet vanuit de gemeenteraad nodig?
Ike Roetman
ikeroetman@gmail.com | T 0346-569548 | M 06-21524473
Reigerskamp 368, 3607 HV Maarssen
Blog | Twitter | Daily | Facebook | LinkedIn | Krabbels
Stichtse Vecht | ChristenUnie | SGP | Lokale fractie

Op wo 15 mei 2019 om 09:34 schreef Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>:
Beste Ike,

Bijgevoegd tref je de beantwoording op je ex art 41 vragen van 26 juli 2019, betreffende de regeling
van de werving en selectie van de gemeente. Deze beantwoording is tevens gepubliceerd op het
raadsinformatiesysteem.

Met vriendelijke groet,

Ilona van Veenendaal
Griffiemedewerker

