Procedure Q-team Prisma Bedrijvenpark d.d. 29 januari 2009

Procedure Q-team vergaderingen- Prisma Bedrijvenpark d.d. 29 januari 2008

- Vaste vergadering: 1e m aandag van de
m aand in de even weken.
- Vergadering op afroep: 3e m aandag van
de m aand in de even weken.
- Tijdstip: 15.00 - 17.00 uur.

2x per m aand Q-team
vergadering
(zie vergaderschem a).

Docum enten aanleveren via:
- E-m ail: brenda.snelders@ rhynleve.nl
- Adres: Rhynleve Vastgoed B.V.
T.a.v. Brenda Snelders
Postbus 85
2410 AB Bodegraven

5 werkdagen voor
Q-team docum enten
schriftelijk/ digitaal
aanleveren.

Brenda Snelders draagt zorg voor het versturen
en doorsturen van de docum enten en het m aken
en verspreiden van het besprekingsverslag
(+ tekeningen) naar de partijen en de gem eente
Lansingerland.

Docum enten ter
voorbereiding aan
Q-team leden
versturen.

Q-team vergadering +
verslaglegging.

5 werkdagen na
Q-team
besprekingsverslag
gereed.

Opm erking/ acties
n.a.v. Q-team , 5
werkdagen na Q-team
m elden.

Opm erkingen/ acties
n.a.v. Q-team
opnem en in
besprekinsgverslag.

Besprekingsverslag ter
goedkeuring versturen
naar Q-team leden.

Akkoord op
besprekingsverslag
door Q-team leden, 5
werkdagen na
ontvangst verslag.

Q-team niet akkoord
m et
besprekingsverslag?
Verslag aanpassen!

Vaststelling
besprekingsverslag

Verspreiding
besprekingsverslag
naar partijen.

Geaccordeerd
besprekingsverslag +
tekeningen versturen
naar gem eente
Lansingerland.

Geaccordeerd besprekingsverslag versturen
naar:
- Maasstede;
- Fortis;
- Bedrijvenschap

Geaccordeerd besprekingsverslag + tekeningen
versturen naar:
Gem eente Lansingerland
Afdeling W elstand
T.a.v. Dhr. J. Monster
Postbus 1
2650 AA Berkel & Rodenrijs

Procedure Q-team Prisma Bedrijvenpark d.d. 29 januari 2009

Procedure Q-team schriftelijke planbehandeling - Prisma Bedrijvenpark d.d. 8 december 2008

Schriftelijke
planbehandeling van
aangeleverde plannen
door Q-team .

Documenten digitaal/
schriftelijk aanleveren

Akkoord Directie
Prisma t.b.v.
schriftelijke
planbehandeling.

Documenten
doorsturen naar
Q-team leden voor
schriftelijke
planbehandeling.

Eén schriftelijke reactie
Q-team, 5 werkdagen
na ontvangst
documenten

Terugkoppeling reactie
Q-team naar
desbetreffende partij.

Documenten aanleveren via:
- E-mail: brenda.snelders@rhynleve.nl
- Adres: Rhynleve Vastgoed B.V.
T.a.v. Brenda Snelders
Postbus 85
2410 AB Bodegraven

Brenda Snelders draagt zorg voor het versturen
en doorsturen van de documenten en de
terugkoppeling van de reactie van het Q-team
naar de desbetreffende partij(en).

