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Hiermee willen wij onderhoud subsidie aanvragen voor ons eigen vere nigTrigsgebotrw van de
schietvereniging De Eendracht, te Terschuur (Elleboogweg 3 ).
Het gaat met name om een deel van het dak en het toilet.
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Geachte heer Van de Beek,
Datum:

20 september 2018
Ons kenmerk

Uw brief van:
29 augustus 2018
Afdeling:
Bestuur & Dienstverlening
Behandeld door:
Gerrie van Roekei
Doorkiesnummer:
(0342) 495 299
Onderwerp:
behandelbericht

Op 30 augustus 2018 is uw brief ontvangen, waarin u verzoekt om subsidie voor onderhoud van uw clubgebouwaan de Elleboogweg 3.
Uw brief is gericht aan de gemeenteraad en staat op de lijst van ingekomen stukken
voor de raadsvergadering van 3 oktober 2018.
Deze lijst van ingekomen stukken wordt op de website van de gemeente geplaatst. Ook
uw brief wordt integraal op de website van de gemeente geplaatst.
De inhoud van uw brief gaat over het dagelijks bestuur van de gemeente; dit wordt uitgeoefend door het college van burgemeester en wethouders. Daarom heb ik voorgesteld dat het college uw brief zal behandelen en beantwoorden.
Een afschrift van de brief heb ik alvast naar de behandelende afdeling gezonden om
een concept-antwoord voor te bereiden. Na de raadsvergadering krijgt u van het college
van burgemeester en wethouders antwoord op uw brief. Deze antwoordbrief gaat ook
ter kennisname naar de gemeenteraad.
Als de gemeenteraad niet besluit zoals voorgesteld, krijgt u hiervan zo spoedig mogelijk
bericht.
Ik ga ervan uit dat deze informatie voor u voldoende is. Als u nog vragen heeft kunt u
contact met mij opnemen, telefoon (0342) 495 299.

Met vriendelijke groet,
De raadsgriffier,
mr. I. Bakker

namens deze,
Gerrie van Roekei
Afdeling Bestuur & Dienstverlening.

