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Betreft: Verdagen besluit tot goedkeuring begroting 2021

Geachte raad,

In uw vergadering van 10 november jl. heeft u de begroting van uw 
gemeente voor het jaar 2021 vastgesteld. Deze begroting hebben wij 
ontvangen op 1 2 november jl. en deze datum hebben wij aangemerkt 
als de officiële inzending van de begroting 2021.

Per 26 september 201 9 geldt voor uw gemeente preventief financieel 
toezicht op grond van artikel 21 van de Wet Arhi. Het preventieve 
toezicht houdt in dat de begroting en de daarop betrekking hebbende 
wijzigingen voor 2021 vooraf onze goedkeuring behoeven.

Voor wat betreft de begroting 2021 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 ons onderzoek naar de financiële positie van uw gemeente 
nog niet geheel afgerond. Hierdoor maken wij gebruik van de 
gelegenheid tot verlenging (toepassing artikel 10:31 Awb). Wij hebben 
besloten de beslissing over de goedkeuring van uw begroting te 
verdagen met de genoemde termijn.

Een afschrift van deze brief hebben wij ter kennisname gezonden aan 
het college van burgemeester en wethouders van uw gemeente.
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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-Holland, 
namens dezen,

Teamsenior Financieel Toezicht, 

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

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 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.




