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Betreft Eerste tussenrapportage 2020

Geachte raad,

Wij ontvingen de eerste tussenrapportage over de periode Januari -
juni 2020, zoals door u vastgesteld in uw vergadering d.d. 29
september jl. Hierin is een begrotingsbijstelling opgenomen betreffende
de budgetwijzigingen en de baten en lasten van de
prog ram mabeg roti ng 2020.
Deze begrotingsbUstelling 2O2O hebben wij goedgekeurd.

Wij attenderen u erop dat de inzending van de besluiten die leiden tot
nieuwe lasten, verhoging van bestaande lasten, verlaging van bestaande
baten of vermindering van het vermogen van uw gemeente binnen l4
dagen na vaststelling bij ons moeten worden ingediend voor
goedkeuring. Wij verzoeken u hiervoor in het vervolg zorg te dragen.

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.

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uítreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk beroep instellen. Het
beroepschrift kunt u sturen aan de Rechtbank te Haarlem, Sector
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt telefonisch een
folder aanvragen over de beroepsprocedure via het telefoonnummer
van lnformatie Rijksoverheid (tel: 1400) of via de internetsite
m¡vw. Ri i ksoverheid. n l.
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