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1 5 JÜNI 2018
Zienswijze Ontwerpbegroting 2019
BWB

Beste heer Stoffelen,
Op 13 april 2018 heeft u ons de Ontwerpbegroting 2019 en de voorlopige Jaarstukken 2017
toegezonden met het verzoek een eventuele zienswijze in te brengen. Naar aanleiding van dit
verzoek hebben wij de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijze uit te brengen. Met
deze brief informeren wij u over het raadsbesluit van 13 juni 2018.
De raad dient e e n formele z i e n s w i j z e in
De gemeenteraad heeft ingestemd met de Ontwerpbegroting BWB 2019 en dient hierop de
volgende zienswijze in:
1. het bestuur van de BWB stelt vóór 1 augustus 2018 een met de deelnemers zorgvuldig
afgestemd plan van aanpak 'taxeren naar gebruiksoppervlakte' op, waarin de kosten en
planning duidelijk inzichtelijk zijn;
2. de raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting 2019 vaststelt met inachtneming van
deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording
aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet
en waarom.
De raad heeft geen opmerkingen t.a.v. de voorlopige Jaarstukicen BWB 2017
De raad heeft kennis genomen van de voorlopige Jaarstukken BWB 2017 en besloten geen
opmerkingen te maken.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen? Neem
dan contact op met ons.

Met vriendelijke groet.
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