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Betreft: financieel toezichtregime 2022 

Geachte raad, 

Vóór het begin van elk kalenderjaar beslissen wij op grond van het 
bepaalde in de Gemeentewet of een gemeente onder het preventief 
financieel 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. 
Op dit moment is geen van deze situaties aan de orde. Dit houdt in dat 
voor het komende jaar het repressieve financieel toezicht voor uw 
gemeente zal gelden. 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de 
contactpersoon die staat genoemd in het briefhoofd. 

Gedeputeerde Staten 

Uw contactpersoon 

W.J.C. de Wit-Scholten 

AD/KAB/KAB 

Telefoonnummer 023 514 461 8 

scholtenw@noord-holland.nl 

1 I 1 

Verzenddatum 

27 december 2021 

Kenmerk 

1748666/1748863 

Uw kenmerk 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen, 

plv. sectormanager Kabinet, 
drs. E.L. van 't Sant-Hordijk 

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 

Kopie aan college van B&W 

Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 
Telefoon (023) 514 3143 

Houtplein 33 
2012 DE Haarlem 
www.noord-holland.nl 
Kvk-nummer 34362354 
Btw-nummer NL.001 0.03.1 24.B.08 



*ĘjjnĒ Noord-Holland 

POSTBUS 3007 I 2001 DA HAARLEM 

Aan het college van B&W van de gemeente Bergen NH 
Postbus 1 75 
1 860 AD Bergen 

Gedeputeerde Staten 

Uw contactpersoon 

W.J.C. de Wit-Scholten 

AD/KAB/KAB 

Telefoonnummer 023 514 4618 

scholtenw@noord-holland.nl 

Betreft: financieel toezichtregime 2022 

Geacht college, 

Bijgevoegd t reft u een afschrift aan van onze brief van heden aan de 
gemeenteraad betreffende het financieel toezichtregime 2022. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

namens dezen, 

Verzenddatum 

27 december 2021 

Kenmerk 

1748666/1748875 

Uw kenmerk 

plv. sectormanager Kabinet, 
drs. E.L van ' t Sant-Hordijk 

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 

Bijlage 1748666/1748863 

Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 
Telefoon (023) 514 3143 

Houtplein 33 
2012 DE Haarlem 
www.noord-holland.nl 
Kvk-nummer 34362354 
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08 



Provincie 
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POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM 

Aan de raad van gemeente Bergen NH 
Postbus 1 75 
1 860 AD Bergen 

Gedeputeerde Staten 

Uw contactpersoon 

W.J.C. de Wit-Scholten 

AD/KAB/KAB 

Telefoonnummer 023 514 461 8 

scholtenw@noord-holland.nl 

Betreft: financieel toezichtregime 2022 

Verzenddatum 

27 december 2021 

Geachte raad, 

Vóór het begin van elk kalenderjaar beslissen wij op grond van het 
bepaalde in de Gemeentewet of een gemeente onder het preventief 
financieel 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. 
Op dit moment is geen van deze situaties aan de orde. Dit houdt in dat 
voor het komende jaar het repressieve financieel toezicht voor uw 
gemeente zal gelden. 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de 
contactpersoon die staat genoemd in het briefhoofd. 

Kenmerk 

1748666/1748863 

Uw kenmerk 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen, 

plv. sectormanager Kabinet, 
drs. E.L van 't Sant-Hordijk 

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 

Kopie aan college van B&W 

Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 
Telefoon (023) 514 3143 

Houtplein 33 
2012 DE Haarlem 
www.noord-holland.nl 
Kvk-nummer 34362354 
Btw-nummer NL.0010.03.1 24.B.08 


