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Geachte raad.
Op 13 april jl. is er een bijeenkomst van de drie raden geweest waar we met elkaar gesproken
hebben over het toekomstperspectief Samenwerking A2. Tijdens deze bijeenkomst is afgesproken dat
alle fracties de scenario's zoals gepresenteerd op 13 april binnen de eigen fracties zullen gaan
bespreken. De presentatie van die avond heeft u al in uw bezit. Na behandeling in de fracties zullen
de drie raden afzonderlijk de scenario's bespreken. Ter ondersteuning van deze gesprekken zal het
Algemeen Bestuur een aantal onderzoeken met ervaringen uit den lande beschikbaar stellen. Hierbij
treft u een aantal ervaringen uit den lande aan. Tevens hierbij de opmerkingen zoals die tijdens de
informatiebijeenkomst d.d. 13 april 2016 gemaakt zijn bij de verschillende scenario's. Tot slot is de
afspraak gemaakt dat na de zomer er weer een vervolg bijeenkomst met de 3 raden zal plaatsvinden.
Mocht u nog behoefte hebben aan verdere informatie dan verneem ik dit graag.
Met vriendelijke groet,
Namens het Algemeen Bestuur van de GR "Samenwerking A2 gemeenten"

(voorzitter)
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