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Onze referentie

Toelichting

Bijlagen

Volgnummer Naam Actie Informatie

1 concept 
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Notes

Annotat ons created us ng Annotate on the Pad. A  • www.a dev.com

svp maandag bellen, oa
- p lots, voortgang met gemeentes en fin 2 mln
- streefdoelen gemeentes en overleg VNG
- uitzenders actief en bestuurlijk betrekken
- mi kan het op aantal onderdelen echt nog meer gecommitteerd opgeschreven

1-1

Maar kunnen het toch altijd vragen?
Het is mij niet helemaal duidelijk op welke gronden Fin dit kan weigeren? Wilden het toch gewoon via eigen 
beleidsgeld financieren?

1-2

Ik vind dit echt te mager. Die pilots moeten gewoon van start. Overigens lees ik in de mail van dat we eigenlijk 
ook nog niet zo ver zijn met mogelijke pilot gemeentes?

1-3

1-4

Kunnen we niet iig opnemen dat we verkennende gesprekken voeren? En dat we op een later moment terugkomen 
op financiering van pilots? (Voor de goede lezer is het dan duidelijk dat bij VJN)

2-1

Kunnen we ook dat niet alvast omfloerst aankondigen?2-2

Comms?2-3

Zie bij al deze punten mijn opmerkingen op vorige nota2-4

Incl KPIs dan wel streefdoel en2-5
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1-1

Mooi! Welke gemeentes?1-2

Voorstel gezien voor vakantie. Dus ja graag1-3

Zitten de lessons learned OEK er nu in?2-1

En commitment om echt concreet door te pakken?2-2

VNG lijkt me minstens zo relevant als sociale partners.

Uitzenders?!

2-4

Mag ik een keer ronde tafel met deze G-100?2-5
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