Raadhuisplein
1
7811 AP Emmen

t. 140591
f. 0591 685599

Postbus 30001
7800 RA Emmen
e. gemeente@emmen.nl
i. gemeente.emmen.nl

~ ~
Gemeente
~~I~Emmen

-t-

team

Sport en Cultuur
Aan de raad van de gemeente Emmen

ons kenmerk

zaaknummer

20.006283

366879-2020

datum

telefoon

17 december 2020

140591

bijlage

behandeld door

BSN

S.H. Luimstra
fax

e-mail

gemeente~emmen.nl

onderwerp

Vragen ex. art. 38 Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Raad

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 het raadslid de heer P. de Jonge namens de fractie van VVD.
De vragen hebben betrekking op de inzet van buurtsportcoaches.
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,
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M. Plantinga- Leenders

de burgemeester,
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Uitstel beantwoording vragen art.gê RvO inzake buurtsportcoaches

Geachte heer De Jonge,

U heeft vragen gesteld over de inzet van onze buurtsportcoaches. Het verzamelen van de gegevens voor
de beantwoording van deze vragen vergt tijd. Het lukt ons niet binnen de reguliere termijn van dertig
dagen te reageren en verlengen daarom de beantwoordingstermijn tot zestig dagen.
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