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Ontwerpbegroting 2008 GHOR Drenthe

Geachte leden van de raad,

Naar aanleiding van uw brief van 1 mei 2007, waarin u de ontwerpbegroting 2008 van de
GHOR Drenthe voor advies voorlegt aan het college delen wij u het volgende mee.
Wij stellen u voor positief op de ontwerpbegroting te reageren in overeenstemming met
de bijgevoegde conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de GHOR, waarin de
gevoelens van de raad zijn verwoord.
Na de commissievergadering Bestuur en Middelen van 13 juni, waarin de
ontwerpbegroting van de GHOR Drenthe wordt behandeld zal de definitieve brief aan het
dagelijks bestuur van de GHOR worden verzonden.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Emmen
de secretaris,
de burgemeester

A.J. Mewe

C. Bijl
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Ontwerpbegroting 2008 GHOR Drenthe
Geachte heer Tjarks,

Ter beantwoording van uw brief van 10 april jl., waarin u de raad vraagt zijn zienswijze
over de ontwerpbegroting 2008 van de GHOR kenbaar te maken delen wij u het volgende
mee.
In de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van 13 juni is het gevoelen van
de raad gevraagd. De raad heeft de ontwerpbegroting 2008 GHOR Drenthe van een
positief advies voorzien.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl
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