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Verzenddatum

Betreft: verzoek verlaat indienen begroting 2021 en jaarrekening 2019.

29 juni 2020
Kenmerk

Geacht bestuur,
U heeft bij ons een verzoek ingediend om de begroting 2021en de
jaarrekening 2019 van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke
Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland verlaat te mogen inzenden.
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Uw kenmerk

Als reden hiervoor geeft u aan dat ten gevolge van de maatregelen
rondom corona en het wachten op duidelijkheid over de door het Rijk
toegekende extra middelen voor de uitvoering van taken door Veilig
Thuis een vertraging is ontstaan in de besluitvorming rondom de
Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) en het
vaststellen van de begroting 2021.
Deze vertraging heeft geleid tot een uitloop in de planning, waardoor
de begroting 2021 en de jaarrekening 2019 niet tijdig verstuurd
konden worden naar de raden van de regiogemeenten voor zienswijzen
en vaststelling. Dit heeft als gevolg dat niet voldaan kan worden aan de
wettelijke termijnen voor het (tijdig) toezenden van deze stukken aan
ons.
De inzenddatum zoals vastgelegd vanuit de Wet gemeenschappelijke
regelingen, alsmede de bijkomende tijdpaden in het
besluitvormingsproces zijn in principe leidend voor uw organisatie.
Echter, vanwege de uitzonderlijke situatie en vanwege het feit dat u
straks een meer reële begroting kunt vaststellen, kan bij wijze van
uitzondering met het verzoek tot uitstel van indiening van de begroting
2021 en jaarrekening 2019 worden ingestemd.
Wij gaan er daarbij wel vanuit dat u erin slaagt deze stukken uiterlijk op
30 november 2020 in te dienen. Voor 2021 zal het overschrijden van de
inzenddatum niet leiden tot preventief toezicht.
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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,

sectormanager Kabinet,
mw. mr. H.W. Verschuren
Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
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