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Geachte heer Blokhuizen,

Door middelvan deze brief berichten wij u dat wij uw brief van 26 november 201-8 in goede orde
hebben ontvangen. Wij willen u bedanken voor het van uw website verwijderen van de
pei'soonsgegevens van een van onze medewerkers. De rest van uw brief nemen wij voor
kennisgeving aan.
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Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Nissewaard,

F.G. Fransen
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Hoofd afdeling Communicatie en representatie
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Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl
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Geachte heer Blokhuizen,

Met dit schrijven reageren wij op uw brief van 3 december jongstleden.

u steii daarin voor dat het coliege een reciificatie richting volksvertegenwoordigers stuurt. Dat zulien
wij niet doen, aangezien wij hiervoor geen aanleiding zien.
Tijdens de commissievergaderíng van 29 november, hebben wij de gemeenteraad uitvoerig
geïnformeerd over de stand van zaken en uitgelegd dat er geen vertrouwen meer in u is om actief
mee te denken in het verbeteringsproces bij Voorne Putten Werkt, hetgeen met u reeds voor de
commissievergadering telefonisch is besproken.
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Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Nissewaard,

F.G. Fransen

Hoofd afdeling Communicatie en representatie
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