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MEMO 
 

Datum  : 20 maart 2020 

 

Betreft  : REX-programma 

 

 

Beste coördinatoren, 

 

In het afgelopen coördinatorenoverleg is het REX-programma en de bijbehorende planning 

besproken. De aangepaste versie zou op het volgende overleg van 7 april ter besluitvorming 

worden aangeboden. Het overleg is geannuleerd, maar graag zouden wij willen vasthouden 

aan de planning van het besluitvormingsproces rondom REX. Wij realiseren ons dat, gelet op 

de huidige situatie, het niet verstandig is om het REX-programma op korte termijn te 

publiceren. Maar als we gezamenlijk zorgen dat alles door het besluitvormingsproces is, dan 

kan er gestart worden zodra de situatie dit weer toelaat. Dat betekent dat het REX-programma 

de komende periode conform de bijgevoegde planning ter besluitvorming kan worden 

aangeboden aan de colleges van burgemeester en wethouders en het college van 

Gedeputeerde Staten. De betreffende stukken, incl. een concept college - voorstel en besluit, 

zullen binnenkort worden verzonden.   

 

Tijdens het afgelopen coördinatorenoverleg is het REX-programma in concept besproken. Er 

heeft vooraf overleg plaatsgevonden met de jurist van de gemeente Noordenveld om 

mogelijke vragen over de eerste fase van het proces te bespreken. Tijdens het 

coördinatorenoverleg zijn er vanuit de gemeenten geen aanvullende juridische vragen gesteld 

en zijn er geen opmerkingen geplaatst over het aanmeldformulier voor het programma.  

Het is van belang dat de betrokken afdelingen en medewerkers bij alle gemeenten zijn 

aangehaakt zodat bij de uitvoering iedereen goed geïnformeerd is over het proces.  
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PLANNING REX-PROOGRAMMA 2020 

 

Mochten er vragen zijn dan hoor ik het graag.  

 

Met vriendelijke groet, 

  

Tonique Hollander, ondernemersadviseur 

0620134543 

t.hollander@vitalevakantieparkendrenthe.nl 
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Coördinatorenoverleg 7 april 

2020 (schriftelijke ronde) 

Definitief memo REX en GS nota/B&W nota 

t.b.v. besluitvorming stuurgroep VVP van 

23 april 2020 én besluitvorming GS en 

B&W 

Poho gedeputeerde Brink 6 april 2020 Definitief memo REX en GS nota 

Besluitvorming GS 21 april 2020, onder 

voorbehoud akkoord gemeenten 

GS nota en memo REX - programma 

Besluitvorming Stuurgroep 23 april 2020 Memo REX-programma 

Besluitvorming B&W 6 mei (B&W vervalt op 28 

april 2020 en 4 mei 2020) 

B&W nota + memo REX programma 
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