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Sandhia Ramlal - Ramdin

Van: Eva van der Matten - van den Berg
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 08:28
Aan: Aad Niehot; Eric van der Klooster; Erwin Roedolf; Fer van der Stam; Frans van 

Zaalen; Hans van der Graaff; James Scharink; Jolanda Ram - van Mourik; Lennard 
Goudriaan; Maret Rombout; Mariëlle Vergouwe; Mario Bianchi; Marjolein Blok - 
Scheffers; Richard Hondebrink; Richard Steger; Roy Verduyn; Sander van der Kaaij; 
Suzanne Remijn - Korteweg; Suzanne Voogdgeert; Ton Vuik; Wendy Verduijn - 
Broekhuizen; Bert van de Ven; Daan Groenenboom; Gerard Brussaard; Han van 
Toornburg; Henk Duurkoop; Johan Boonstoppel; John Heezen; Peter Körnmann 
Rudi; Richard Polder; Rob Littel; Ronald de Zanger

CC: Jolanda de Witte; +AW Griffie Albrandswaard
Onderwerp: schriftelijke vragen PvdA/GL-fracties over SPA en VVE-beleid

Goedemorgen allen, 
 
Onderstaande vragen over Stichting Peuterwerk Albrandswaard en het VVE-beleid zijn ontvangen van de PvdA/GL-
fracties: 
 
Gevraagd wordt om: 

1. alle (gespreks)verslagen die zijn opgemaakt in de contacten tussen de gemeente Albrandswaard en de 
Stichting Peuterwerk Albrandswaard; zowel ambtelijk als bestuurlijk, in de periode tussen 1 september 
2019-heden, alsmede alle andere schriftelijke correspondentie  

2. alle digitale- en e-mailcontacten die er tussen de gemeente en SPA zijn geweest, zowel ambtelijk als 
bestuurlijk, over dezelfde periode; 

3. alle correspondentie tussen de gemeente (ambtelijk en bestuurlijk) en andere (markt)partijen die zich 
hebben gemeld, dan wel zijn verzocht zich te melden, voor het mogen uitvoeren van het VVE-beleid in 
Albrandswaard 

 
 
Met vriendelijke groet, 

mr. Eva van der Matten 
raadsadviseur/commissiegriffier  

 

Gemeente Albrandswaard I Bezoekadres I Hofhoek 5 I 3176 PD Poortugaal 
 
Griffie Albrandswaard | Gemeente Albrandswaard 
Tel : +31620211368 | E-mail : e.v.d.matten@albrandswaard.nl 
Werkdagen: ma-di-do 

 
 
  

De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit aan ons te 
melden en de inhoud van het bericht te vernietigen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, 
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Gemeente Albrandswaard staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de 
inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. If you have received this message in error, please inform us and delete its 
content. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient you are 
hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance of the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. The 
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community Albrandswaard is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. 
This message shall not constitute any obligations. 
 
 


