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U heeft uw begroting 2020 aan ons toegestuurd. Gelet op het bepaalde in artikelen 203 van de

Gemeentewet en 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen hebben wij uw begroting

beoordeeld. Daarbij hebben wij ook de door u vastgestelde jaarrekening 2018 betrokken.

De vastgestelde jaarrekening 2018 met accountantsverldaring moest vé6r 15juli 2019 bij ons

binnen zijn en de vastgestelde begroting 2020 niet bijbehorende meerjarenraming 2021-2023 vôér

1 augustus 2019. Wij hebben vastgesteld dat wij de accountantsverldaring behorend bij de

jaarrekening 2018 nog niet hebben ontvangen. Wij verzoeken u deze zo spoedig mogelijk na te

zenden.

Zowel de begroting 2020 als de meerjarenraming zijn naar ons oordeel structureel en reëel in

evenwicht. Wij hebben daarom besloten om uw gemeenschappelijke regeling voor het jaar 2020

onder repressief toezicht te stellen. Dit is de lichtste vorm van toezicht.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en gaan ervan uit dat u de

colleges en raden van de deelnemende gemeenten aan uw gemeenschappelijke regeling over ons

besluit informeert. AVR_post
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Wilt u meer informatie over deze brief? Neem dan telefonisch contact op met Cari Sanders via

telefoonnummer 026-359 9267.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Gelderland

/
John Berends

Commissaris van de Koning

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw

bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX

Arnhem. Graag bezwaarschrift’ vermelden op de envelop en op de brief. Meer informatie vindt u op

www.gelderland.nl/bezwaar en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie

www.rechtspraak.nl.
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