
From: Martinus Brekelmans <berlimontcmc@gmail.com>
Sent: donderdag 18 januari 2018 15:14:26
To: gemeente@aalburg.nl; info@alphen-chaam.nl; gemeente@asten.nl; gemeente@baarle-nassau.nl; gemeente@bernheze.org; 

gemeente@boxmeer.nl; gemeente@boxtel.nl; gemeente@cuijk.nl; gemeentebreda@breda.nl; info@bergeijk.nl; info@bladel.nl; 
info@boekel.nl; info@cranendonck.nl; info@deurne.nl; info@gemeentebest.nl; stadskantoor@bergenopzoom.nl; 
e.kaarsemaker@oosterhout.nl; gemeente@drimmelen.nl; gemeente@eersel.nl; gemeente@eindhoven.nl; gemeente@geldrop-
mierlo.nl; gemeente@gemert-bakel.nl; gemeente@haaren.nl; gemeente@halderberge.nl; gemeente@helmond.nl; 
gemeente@hilvarenbeek.nl; gemeente@laarbeek.nl; gemeente@oisterwijk.nl; gemeente@oss.nl; gemeente@reuseldemierden.nl; 
gemeente@rucphen.nl; gemeente@s-hertogenbosch.nl; gemeente@sint-michielsgestel.nl; gemeente@someren.nl; 
gemeente@tilburg.nl; gemeente@valkenswaard.nl; gemeente@veldhoven.nl; gemeente@vught.nl; gemeente@waalre.nl; 
gemeente@woensdrecht.nl; gemeente@woudrichem.nl; gemeente@zundert.nl; gemeentehuis@nuenen.nl; info@dongen.nl; 
info@etten-leur.nl; info@geertruidenberg.nl; info@gemeente-mill.nl; info (gemeente Steenbergen); info@gilzerijen.nl; info@goirle.nl; 
info@grave.nl; gemeente@sonenbreugel.nl

Cc:
Subject: Fwd: Gemeenteraad / Direct doorzenden / WMO Regres Urgentie zéér hoog (19-1-2018)

---------- Forwarded message ----------

From: Martinus Brekelmans <berlimontcmc@gmail.com>

Date: 2018-01-18 14:58 GMT+01:00

Subject: Gemeenteraad / Direct doorzenden / WMO Regres Urgentie z,,r hoog (19-1-2018)

To: gemeente@aaenhunze.nl, info@assen.nl, gemeente@borger-odoorn.nl, info@coevorden.nl, gemeente@emmen.nl, 

gemeente@dewolden.nl, gemeente@middendrenthe.nl, info@gemeentewesterveld.nl, info@hoogeveen.nl, info@tynaarlo.nl, 

postbus@gemeentenoordenveld.nl, postbus@meppel.nl, gemeente@dronten.nl, gemeente@lelystad.nl, gemeente@urk.nl, 

info@almere.nl, info@noordoostpolder.nl, info@zeewolde.nl

Cc: Letselschade Gerechtigheid <letselschadegerechtigheid@gmail.com>

Geachte Raadsgriffies van alle 380 Nederlandse gemeenten,

Morgen, 19 januari 2018, sluit de door de VNG voorgestelde initi,le beslissingstermijn inzake uw deelname aan het WMO 

Convenant Regresrecht 2018.

Hoewel deze datum niet heilig is willen Gemeenteraden en Colleges, zo mogelijk, natuurlijk wel een weloverwogen besluit nemen 

of het kunnen beoordelen.

Naar nu blijkt zijn in vele gemeenten (!) nog niet alle onderbouwende stukken aan de Raad toegekomen.

Dit zijn stukken (o.m. uit ons rapport) van 12 december en 2 januari.

Dat verbaast en verontrust ons zeer;

De Raad behoeft optimale informatie om inhoudelijk een afweging/oordeel te kunnen geven over dit netelige en kostbare 

onderwerp;

In de bijlagen sturen wij u (opnieuw) ALLE van belang zijnde stukken.

Wij verzoeken u dringend deze per direct per email aan alle Raadsleden (+ College) door te zenden.

Uiteraard zullen wij de fracties ook middels een eigen kanaal verwittigen.

Met vriendelijke groet,

Berlimont CMC Consulting Stichting Letselschade en Gerechtigheid
Martinus Brekelmans, senior legal advisor Maria J. Smulders, senior voorlichter

-- 

Berlimont CMC Consulting
Martinus Brekelmans, senior legal advisor


	Message body

