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Van:
Verzonden: vrijdag 5 februari 2016 11:37
Aan: ' '
CC: ; 
Onderwerp: RE: Concept antwoorden
Bijlagen: Flextensie vragen voor overleg op 27 januari 2016 SM.docx; Verrekenen versus 

Flextensie.pdf

Dag , 
 
Dank, wat fijn dat je er al zo uitgebreid naar hebt gekeken! Ik vind het een hele goede voorzet, er 
zitten mooie antwoorden tussen.  
Het lijkt mij verstandig om de beantwoording zo kort mogelijk te houden en dan de eventuele nadere 
toelichting mondeling te doen in een vergadering met de Participatieraad. Mijn ervaring met dit soort 
vragen (evenals raadsvragen) is dat als je meer informatie geeft dan er gevraagd wordt, dit altijd weer 
extra vragen oproept. Lastige is dat vragen af en toe gebaseerd zijn op aannames die niet kloppen en 
dan heb je toch veel tekst nodig. Heb wat zitten vogelen, zie bijlage voor mijn voorstel. 
Lijkt me verstandig om voor de definitieve versie de vragen (en bladzijden) ook te nummeren. 
 
Over de inhoud van de PDF-bijlage: als we dit aan de Participatieraad laten zien stel ik voor een versie 
te maken met een iets anoniemere naam. X bijvoorbeeld (evt.  X), in plaats van , 
dat lijkt net te veel op een echte naam. Privacy is altijd een issue voor de participatieraad. En tot slot: 
bij de effecten van verrekening voor de gemeente kun je evt. ook nog opnemen dat er extra 
uitvoeringskosten zijn door de verrekening, het uit- en weer inschrijven uit de uitkering. 
 
Met vriendelijke groet,  
  

, 
beleidsadviseur 
  
     Gemeente Utrecht 
     Werk en Inkomen 
     Unit Beleid en Kwaliteitsontwikkeling 
       
     Postadres Postbus 8029, 3503 SB, Utrecht 
     Bezoekadres Stadsplateau 1, Utrecht 
     Telefoon 030-286   
    E-mail @utrecht.nl 
    Internet www.utrecht.nl 
     Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 
Van:  [mailto: @flextensie.nl]  
Verzonden: donderdag 4 februari 2016 21:29 
Aan:  
Onderwerp: Concept antwoorden 
 
Beste , 
 
In de bijlage vind je mijn concept-antwoorden, samen met het document waar ik in 
de antwoorden naar verwijs. 
We kunnen wellicht in de marge van het contractoverleg (15 februari) even bekijken 
of deze antwoorden voldoen. 
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Met vriendelijke groet, 

 
@flextensie.nl 
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Klik hier met de rechtermuisknop als u afbeeldingen wilt downloaden. Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.

 
 




