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Verzenddatum

Betreft: Begrotingswijzigingen 2020

Geachte raad,

Wij ontvingen ter goedkeuring de begrotingswijzigingen met 
registratienummers 1510514, alsmede 1 51 6063 en 1 51 8235, zoals 
door u vastgesteld in uw vergaderingen van respectievelijk 12 mei 2020 
en 24 juni jl.

De begrotingswijzigingen betreffen:

28 juli 2020

Kenmerk
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Uw kenmerk

• Het beschikbaar stellen van € 40.000 ten behoeve van het 
natuuronderzoek 2020 in de woonkernen van de Beemster;

• Het beschikbaar stellen van een extra bedrag van € 70.000 ten 
behoeve van het natuuronderzoek 2020 in het buitengebied 
van Beemster en

• Het beschikbaar stellen van een krediet van € 400.525 ten 
behoeve van de realisatie van twee 02 velden op het 
sportcomplex van W ZOB.

Wij hebben bovenstaande wijzigingen goedgekeurd.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de 
contactpersoon die staat genoemd in het briefhoofd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen,

Teamsenior Financieel Toezicht, 
dhr. R W. Timmers

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
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Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt telefonisch een 
folder aanvragen over de beroepsprocedure via het telefoonnummer 
van Informatie Rijksoverheid (tel: 1400) of via de internetsite
www.Riiksoverheid.nl.


