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POSTBUS 3 0 0 7 | 2001 DA HAARLEM 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen 
Postbus 175 
1860 AD BERGEN 

Gedeputeerde Staten 

Uw contactpersoon 

R.W. Timmers 

AD/KAB/KAB 

Telefoonnummer 023 514 3562 

timmersr@noord-holland.nl 

Betreft: financieel toezichtregime 2021 
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Verzenddatum 

28 december 2020 

Geachte college, 

Kenmerk 

1318824 /1554253 

Bijgevoegd treft u een afschrift aan van onze brief van heden aan uw 
gemeenteraad over het f inancieel toezichtregime in 2 0 2 1 . Uw kenmerk 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen , 

Teamsen ior Financieel Toez icht , 
dhr. R.W. T immers 

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 
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Provincie 
Noord-Holland 

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM 

Raad van de gemeente Bergen 

Postbus 1 75 

1860 AD BERGEN 

Gedeputeerde Staten 

Uw contactpersoon 

R.W. Timmers 

AD/KAB/KAB 

Telefoonnummer 023 514 3562 

timmersr@noord-holland.nl 
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Betreft: financieel toezichtregime 2021 

Geachte raad, 

Vóór het begin van elk kalenderjaar besl issen wij op grond van het 
bepaalde in de Gemeentewet of een gemeente onder het preventief 
f inancieel toezicht moet komen. Wij kunnen hiertoe overgaan als wij 
vinden dat het structurele en reële evenwicht op de begroting ontbreekt 
en ook niet op korte termijn zal worden hersteld of als de termijnen van 
inzenden voor de begroting of jaarrekening worden overschreden. 

Wij compl imenteren u met het feit dat u erin geslaagd bent in deze 
bi jzondere tijd uw begroting, a lsmede de daarbij behorende 
meer jarenraming vast te stellen met een structureel en reëel evenwicht. 
Op basis van dit gepresenteerde begrotingsbeeld kan voor uw 
gemeente voor 2021 het repressieve toezicht gehandhaafd blijven. 

Een afschrift van deze brief hebben wij ter kennisname gezonden aan 
het college van burgemeester en wethouders. 

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 , 

Verzenddatum 

28 december 2020 

Kenmerk 

1318824 /1554252 

Uw kenmerk 

Teamsenior Financieel Toez icht , 
dhr. R.W. T immers 

Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 
Telefoon (023) 514 3143 

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 
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