n

Raadhuisplein 1
7811 APEmmen
Telefoon (0591) 68 55 55
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Correspondentieadres:
Postbus 30001
7800 RA Emmen
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7MÂ
Aan de raad van de gemeente Emmen

Concernstaf

ons kenmerk

uw brief van/kenmerk

10.126256
behandeld door

telefoon

M. Hartmann

(0591)68 55 20

bijlage(n)

afdeling

1

STF
Emmen,

(0591)68 55 51

01 december 2010

onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen (art. 38 RvO)

Geachte leden van de raad,

Op 27 september 2010 zijn u toegezonden de door de fractie Wakker Emmen, met
toepassing van artikel 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad,
gestelde schriftelijke vragen, ingeboekt onder nummer 10.099857, betreffende verhuizing
dierenpark Emmen.
Overeenkomstig de gedane toezegging treft u bijgaand aan een afschrift van de brief die
gezonden is aan de steller van de vragen

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,
dejbür;^emeester,

AJ. Mswe

C. Bijl

Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
Telefoon 14 0591

Correspondentieadres:
Postbus 30001
7800 RA Emmen

Aan de fractie Wakker Emmen
t.a.v. de heer J. van Goethem
Beekpunge 55
7761 KC SCHOONEBEEK

ons kenmerk

uw brief van/kenmerk

Dienst Beleid

bijlage(n)

10.113240

afdeling

PMT

behandeld door

telefoon

fax

Emmen,

S. de Wijk

(0591)68 55 17

(0591)68 59 99

17 november 2010

onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen (art. 38 RvO)

Geachte heer Van Goethem,
Op 27 september 2010 zijn door u op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde
voor de vergaderingen van de raad, vragen gesteld met betrekking tot de "verhuizing
Dierenpark Emmen".
In het derde lid van artikel 38 RvO is bepaald dat een zo spoedig mogelijke
beantwoording wordt bevorderd, uiterlijk binnen 30 dagen nadat de vragen zijn
binnengekomen.
Wij stellen u op de hoogte van het feit dat beantwoording helaas niet binnen deze termijn
zal kunnen plaatsvinden. Binnen de verlengde termijn van 60 dagen kunt u wel een
schriftelijke reactie op de door u gestelde vragen tegemoet zien.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
^de- burgemeeste]
îentesecretaris,

C. Bijl

