
E Gedepu tee rde Staten 

Datum 2 B H E I 2 1 S Ons kenmerk 2 0 0 9 - 2 7 9 3 7 

Onderwerp verdagen van het besluit omtrent goedkeuring van de begroting 2009 

Raad van de gemeente Bloemendaal 
Postbus 201 
2050 AE OVERVEEN 

Provincie 
Noord-Holland 

Bezoekadres 

Houtplein 33 

Haarlem 

Postadres 

Postbus 3007 

2001 DA Haarlem 

Tel (023)514 3143 

Fax (023)514 3030 

VERZONDEN - 3 JUNI 2009 
Directie Subsidies, Handhaving en Vergunningen 

Behandeld door M . C . E . Beijk Telefoon ( 0 2 3 ) 5 1 4 4214 

E-maii beijkm@noord-holland.nl 

Bijlage(n) 

Uw kenmerk 2 0 0 9 0 0 7 4 0 0 

Geachte raad, 

In uw vergadering van 26 februari 2009 heeft u de begroting van uw gemeente 

voor het jaar 2009 vastgesteld. Bij aanbiedingsbrief van 16 maart 2009 heeft uw 

college ons hiervan in kennis gesteld. Deze berichtgeving hebben wij aangemerkt 

als zijnde de officiële inzending van de begroting 2009. 

Voor 2009 geldt voor uw gemeente het regime van preventief financieel toezicht. 

De begroting en de daarop betrekking hebbende wijzigingen voor 2009 behoeven 

derhalve vooraf onze goedkeuring. 

Voor wat betreft de begroting hebben wij op grond van het gestelde in de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb) dertien weken de tijd om een beslissing te 

nemen over het al dan niet goedkeuren ervan. De inzenddatum van de begroting 

is daartoe bepalend. Deze termijn kan éénmaal met nog eens dertien weken 

worden verlengd. 

Wij hebben het onderzoek naar de financiële positie van uw gemeente nog niet 

kunnen afronden. Een aantal voor ons nog openstaande vraagpunten zal 

vermoedelijk pas beantwoord kunnen worden na uw besluitvorming over de 

kadernota in uw raadsvergadering van 25 juni. 
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Internet: www.noord-holland.nl 

Email : post@noord-holland.nl 
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Zodoende maken wij van de gelegenheid tot verlenging gebruik (toepassing 

artikel 10:31 Abw) en hebben wij besloten de beslissing over de goedkeuring van 

uw begroting te verdagen met genoemde termijn. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

namens dezen, 

Projectleider Toezicht Andere Overheden, 

R.W. Timmers. 

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, 

uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk beroep instellen. Het 

beroepschrift kunt u sturen aan de Rechtbank te Haarlem, Sector Bestuursrecht, 

Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. U kunt telefonisch een folder aanvragen over de 

beroepsprocedure via het telefoonnummer van Postbus 51 (0800-8051) of via de 

internetsite www.postbus51.nl 

Internet www.noord-holland.nl 

E-mail post@noord-holland.nl 
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