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Aan de Raad van de gemeente Hellendoorn,

Hierbij zend ik u, als aansturend orgaan van het College van B & W , een kopie van een brief ir
verband met het slechts ten dele beantwoorden van een eerder (augustus) toegezonden brief.
Ik verzoek u van de inhoud kennis te nemen.
Hoogachtend,

Haarle, 2februari2013
Aan het College van B&W van de gemeente Hellendoorn
Geacht College,
Op 6 augustus 2012 heb ik u een brief gezonden in verband met een nieuwe kapverordening.
Ik sloot de brief af met het nadrukkelijke verzoek op elk van de gemaakte opmerkingen te reageren.
Op 14 januari '13 heb ik per brief gevraagd te reageren op de nog openstaande aspecten.
Binnen een week al ontving ik antwoord: degene die de brief heeft geschreven is stellig van mening
dat alle vragen beantwoord zijn
Ik meen te weten dat het niet ongebruikelijk is dat bij bepaalde instanties documenten niet door de
opsteller worden ondertekend, maar door (poiitiek)verantwoordelijken, zonder van de inhoud kennis te
hebben genomen. Ik hoop toch werkelijk dat dit ook hier het geval is.
Hierna de onderwerpen waarop nog niet gereageerd is.

vermindering van de regelgeving;
"op tijd" vellen van kandidaat-bomen;
ambtelijke tijdsbesteding;
de criteria;
steekproef Laarmanweg 3;
dunning.
Voor de volledige tekst bij deze onderwerpen verwijs ik maar de brief van 6 augustus.
In afwachting van uw antwoord verblijf ik,
hoogachtend,
,
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Het verzoek om de Milieuraad niet langer te subsidiëren stond overigens niet in de brief van 6
augustus, maar van 18 oktober. Overigens wąs ook dit antwoord onthutsend: OMDAT er in 2012
subsidie is verstrekt, gebeurt dit ook in 2013.
Kennelijk maakt het daarbij niet uit wat voor engs er in 2012 ook aan het licht komt over de
betreffende organisatie.

Een kopie wordt gezonden aan: de Raad van de gemeente Hellendoorn
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