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Gêachte heer, mevroulr verhoef,

U schreef op 7 septsember 2005 een brief aan de gemeenteraad over
Jaarrekening 2004 gemeeDle Ni jmegen.  r i i j  be i ichten u daÈ uw br ief  was
geplaatst op de agenda van de raadsvêigadering wan 12 oktober jl. onder
de rubriek Ingekonen slukken. op deze sijze serd de Raad geinformêeid
over dê inhoud war us brief.

Dê gemêênteraad heef !  beeloren:
het Collegê van burigeheester en wethoudêxê tê verzoeken uw brief re

Dits betseken! daE u een anÈwoord op uw bríef krijgÈ van het College van
B&w. Dit arlwoord ontvangÈ u uiterrijk wie! $,eken na dagtêkêning.
De afdeling ProcêÊcoórdinàtie neemÈ de behandeling van uw brief over.
zij vragen de afdeling die inhoudetijk op de hoogce i6 wan het onderwerp

Êchrijft, eeÍt antswoord op Èê sÈellen. l,tochts u hierover nog
vragen hebbên kunt u contact opnemen mêÈ dê afdeling procescoórdinarie,

le lefoon 024 329 21 53.
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ZoalB alle documenÈen die aan de gerneenteraad gerichÈ zijn, wordt uw
brief openbaar genaakE. Dit laa!6!e gebeurt ook via de geneentelijke
eebsite. A1a u bezwaar heeft tegen publicatie vj.a de website van
bepaaLde persoonlijke gegêven6 uit uw brief, kunt u gedurende één week
na verzenddatum van dit schrijven contsact op4emeÍr net de Griffj.e,
t e l e f o o n  0 2 4 - 3 2 9 9 0 3 0 .

groets,

raadagriffier
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