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Geacht bestuur,

Waarin wordt gereflecteerd op de concept~
Dank voor de inbreng uit uw vergadering van 6 februari
die de (IAB in de consultatieiase heeft ontu
reacties
een
Uw
van
de
vele
is
inbreng
van
de
CAB.
voorstellen
(IAB
zal alle input meewegen bij de totstandkoming van het eindadviea aan het Uniebestuur.
vangen. De
Uw brief wordt daarin meegenomen. De (IAB zal een verslag maken van de consultatiefase. Waarin alle
Wij zuilen u
ontvangen inbreng samengevat zal worden weergegeven, met daarbij de reactie van de
Het verslag zal ook op de webaite van de CAB Worden geplaatst. U zult
het verslag te zijner tijd toeaturen.
dus niet een afzonderlijke inhoudelijke reactie op uw reflecties van ons ontvangen.
kan ik nog aangegeven dat de (IAB in de consultatiefaae veel gehoord en
opgehaald heeft. Hieruit blijkt een grote mate van betrokkenheid bij het onderwerp. Er is Waardering,
De reacties leiden ertoe dat
maar op onderdelen ook kritiek op de concept-eindvoorsteilen van de
een aantal voorstellen aangepast, aangescherpt, nader onderbouwd of doorontwikkeld moet worden.
Hiervoor is tijd nodig. Anders dan aangekondigd, zal de (IAB haar eindvoorstellen daarom niet in maart
maar in juni as. aan het bestuur van de Unie overhandigen. De (IAB heeft gemeend dat kwaliteit en zorgvuldigheid hier boven snelheid moeten gaan. Ook de besluitvorming over de uiteindelijke voorstellen in de
Wat betreft het vervoigproces

Ledenvergadering van de Unie zal opschuiven; zie hiervoor ook onze ledenbrief van 27 februari
ik hoop u voor dit moment
ons stellen.

Met vriendelijke groet,

Hetty Klavers,
Voorzitter (IAB

geinformeerd te hebben. Als u vragen heeft, kunt u deze via cabtëöuvwhlaan

