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Vragen ex. art. 38 van het Reglement van Orde.
Geachte leden van de raad,

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 38 lid 2 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de
raad, zijn vragen ingediend door de fractie van LEF.
De vragen hebben betrekking op het besluitvormingsproces inzake het project DPE Next.
Wij stellen u op de hoogte van het feit dat de beantwoording van deze vragen niet binnen de hiervoor gestelde
termijn van 30 dagen zal kunnen plaatsvinden. Wij verwachten de gevraagde informatie binnen de verlengde
termijn van 60 dagen aan u te doen toekomen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,
^--"""""de burgemeester,

J

A.J. Mewe

C. Bijl
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Vragen ex. art. 38 van het Reglement van Orde.

Geachte heer Leutscher,

Op 12 december 2011 zijn door u op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen
van de raad, vragen gesteld met betrekking tot het besluitvormingsproces inzake het project DPE Next.
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 Emmer
de gemeentesecretaris,

de burgemeester.

A.J.

C. Bijl

12.

