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Geachte colfege van Gedeputeerde Staten,

Met plaatsvervangende schaamte schrijf ik u deze brief, als uiterste poging om u als Coltege van

Gedeputeerde Staten te activeren om de met mij gemaakte afspraken zoals die zijn verwoord in de

minnelijke verirekregeling 18 december 2017 na te komen.

Door bestuur en medewerkers van de Provincie Utrecht ben ik de afgelopen maenden, vanaf
december 2017 toI heden van het kastje naar de muur gestuurd en weer terug en rneerdere keren
voorgehouden dat er in lijn met de gemaakte afspraken door de Provincie gehandetd zou worden.

Tot op de dag van vandaag stelt u mij als College van Gedeputeerde Staten zeer teleur in het
nakomen van de nafiìens u gemaakte afspraken, ondanks herhaaldelijk verzoek van mijn kant
(telefonisch 

"l ::ht'.11ûk) 
en.toezeggingen van uw kant,{teleii:"h,ul_:"-hlftelijk, o.a,

De ingebrekestelfing richting u als Gollege richt zich met name ôp:

1e het nalaten van het inzÍchtelijk maken van de financièle specificatie per 1 maart 2018.

het nalaten van betaling per 1 april20'18 van € 27.500,= ex BTW. (bedrag van € 26.50û,= ex
BTW verhoogt met€ 1.000,= ex BTW door extra kosten juridische ondersteunÍng periode mrt.
juni201B i.v.m. het niet nakomen van de gemaakte afspraken doorde Provincie Utrecht)

het nalaten van betaling van € 27.500,= ex BTW. en het daardoor rnislopen van fìnanciële
investeringsmogelijkheden als kleine zelfstandige ondernerner. F{ierbij uitgaande van een
redelijke vergoeding gelijk aan 5% van de nog te ontvangen betaling.

lk veürouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd en geëñthousiasmeerd om per omgåande tot
betaling en nakoming van de afspraken in de minnelijke vertrekregelíng over te gaan, o
c, - en om verdere juridische inzet t,b.v.
bovenstaande te voorKomen.

Mocht u als College of namens u de Gedeputeerde nog vragen hebben tver voorgaande, dan
verneem ik dat graag.
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