
 
Geachte, 
 
Bijgaand een motie inzake de financiële kaders van de WMO. 
Deze werd door de gemeenteraad van Hulst unaniem aangenomen tijdens de 
raadsvergadering van 20 november j.l. 
Conform de motie vraag ik u deze onder de aandacht te brengen van uw 
gemeenteraad, met het verzoek om deze te ondersteunen. 
 
Hartelijk dank voor de moeite. 
 
Met vriendelijke groeten 
  
  
  
 
  
 
Dirk Van Bunder 
Raadsgriffier 
Gemeente Hulst 
0114-389.123 
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----------------------------------------------------- 
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Indien U deze e-mail 
abusievelijk heeft ontvangen, verzoeken wij U het e-mail bericht te verwijderen en de afzender hiervan op 
de hoogte te stellen. De gemeente Hulst sluit iedere aansprakelijkheid uit, die voortvloeit uit elektronische 
verzending. 
Aan de inhoud van dit e-mail bericht kunnen geen rechten ontleend worden. 
De door u verstrekte gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. 
Verwerking van deze gegevens vindt plaats overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.  
 
The information contained in this communication is intended solely for use of the individual or entity to 
whom it is addressed and others authorized to receive it. If you are not the intended recipient you are 
hereby notified that any disclosure, copying,distribution or taking any action in reliance on the contents of 
this information is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please delete this message and 
any attachments and advise the sender by return e-mail. The gemeente Hulst rules out any and every 
liability resulting from any electronic transmission. 
No rights can be taken from the information in this e-mail. 
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