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Betreft: - Algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening 
Verzoek tot indienen zienswijze begroting 2020

Geachte heer/mevrouw.

Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (artikel 58b) stuurt het dagelijks bestuur de 
algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van 
de deelnemende gemeenten en aan provinciale staten van de deelnemende provincies.
Om hieraan uitvoering te geven hebben wij de Kadernota 2020 (vastgesteld in de vergadering 
van het algemeen bestuur van 11 februari 2019) en het jaarverslag 2018 en het 
accountantsverslag (beide nog als concept dat door het dagelijks bestuur op 8 april 2019 is 
behandeld), per e-mail aan u doen toekomen.

Voorts heeft het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland in haar vergadering 
van 8 april ingestemd met het voorleggen van de Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021 - 
2023 aan (de raden of staten van) de deelnemers, zodat deze de mogelijkheid hebben 
zienswijzen in te dienen. Ook de Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021 - 2023 is alvast 
per e-mail aan u toegestuurd.
Het dagelijks bestuur is voornemens om de zienswijzen op de Begroting 2020 in haar 
vergadering van 17 juni 2019 te behandelen voor doorgeleiding van de Begroting 2020 naar 
het algemeen bestuur (voor de vergadering van 8 juli 2019).
Om uw zienswijze in de vergadering van het dagelijks bestuur te kunnen behandelen, verzoek 
ik u om uw zienswijze voor 29 mei 2019 aan mij door te geven. Overigens kunt u uw 
zienswijze op de Begroting 2020 op zijn laatst in de vergadering van het algemeen bestuur 
van 8 juli 2019 kenbaar maken.
De Begroting 2020 zenden wij, conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (artikel 58 
lid 2), binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus aan de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Met vriendelijke groet.
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