
Van: SecretariaatBokhove
Aan:
Onderwerp: FW: 18bb8095 Schriftelijke vragen Van der Velden over gebiedsontwikkeling Feyenoord City ook zonder
Datum: woensdag 19 juni 2019 14:38:51
Bijlagen:

Met vriendelijke groet,

Secretaresse Judith Bokhove, wethouder Mobiliteit, Jeugd en Taal 
Gemeente Rotterdam
Stadhuis, Coolsingel 40
Telefoon  
Website www.rotterdam.nl

LET OP! Vanaf april 2018 wordt de Coolsingel verbouwd. Vanaf januari 2018 beginnen hiervoor de voorbereidende werkzaamheden.
De toegankelijkheid en bereikbaarheid van het stadhuis is daarom beperkt. Kijk voor actuele informatie op www.decoolsingel.nl.

Van: _BCO_IB_BBO 
Verzonden: vrijdag 12 oktober 2018 12:57
Aan: _SO_DBO (Stadsontwikkeling) 
CC: SecretariaatVisser ; 

 
Onderwerp: 18bb8095 Schriftelijke vragen Van der Velden over gebiedsontwikkeling Feyenoord
City ook zonder
Beste collega,
Bijgaande schriftelijke vragen zijn zojuist binnengekomen.
Conform de Regels van het Dualistische Spel dient het college uiterlijk op 6 november 2018 de beantwoording
vast te stellen.
Omdat de ervaring leert dat de conceptbeantwoording vaak erg laat en regelmatig ook te laat binnenkomt,
wordt benadrukt dat de genoemde termijn de uiterste afdoeningstermijn is en geen streefdatum!
Dit betekent dat het aanleverende cluster een conceptbeantwoording zo spoedig mogelijk aanlevert bij onze
centrale postbus (bbo@rotterdam.nl ), maar uiterlijk op: 29 oktober 2018.
Als deze deadline niet kan worden gehaald, dan moet er een inhoudelijk gefundeerd (dus niet: wegens vakantie
van de betrokken ambtenaar o.i.d.) vertragingsbericht (gaat nl. naar de gemeenteraad) worden opgesteld
waarin de datum wordt vermeld waarop de beantwoording wel beschikbaar is.
Mocht dit zo zijn, hierbij het verzoek uiterlijk 29 oktober 2018 een vertragingsbericht aan te leveren.
Verantwoordelijk portefeuillehouder: wethouder Visser
Met vriendelijke groet,

Gemeente Rotterdam
Bestuurs- en concernondersteuning 
Team Bestuurlijke Besluitvorming
Bezoekadres: Coolsingel 40, kamer 127c
3011 AD Rotterdam
Postbus: 70012, 3000 KP Rotterdam
Telefoon: 
E-mail: bbo@rotterdam.nl
Website www.rotterdam.nl

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.
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Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.




