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Kenmerk

Wij hebben u in december 2018 na een quick-scan geïnformeerd over 1028814/1239729
het toezichtregime dat voor uw gemeente geldt met betrekking tot het 
financieel toezicht. Er was evenals voorgaande járen geen aanleiding om Uw kenmerk 

uw gemeente voor 201 9 onder het preventieve toezicht te brengen.
Daarbij hebben wij gemeld dat vanuit de risicogerichte insteek bij ons 
toezicht wij vonden dat kon worden volstaan met een beperkte analyse 
van uw begroting 201 9 en de daarbij behorende meerjarenraming.

Met deze brief informeren wij u over de uitkomst van onze beperkte 
analyse. Het verheugt ons te constateren dat ons destijds gevormde 
beeld wordt bevestigd. Onze bevindingen geven geen aanleiding om 
een reguliere (meer uitgebreide) analyse uit te voeren naar de financiële 
positie van uw gemeente.

Wij gaan ervan uit dat als zich tekenen aandienen van verslechtering 
van de financiële positie u ons daarvan tijdig zal informeren. 
Vooralsnog gaan wij ervan uit dat u erin zult slagen een 
(meerjaren)begroting 2020 te presenteren met een structureel en reëel 
evenwicht.

Een afschrift van deze brief hebben wij ter kennisname gezonden aan 
het college van burgemeester en wethouders.
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Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de 
contactpersoon die staat genoemd in het briefhoofd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Hoiland, 
namens dezen,

sectormanager Kabinet, 
mw. mr. H.W. Verschuren

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
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