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Aan de raad van de gemeente Midden-Groningen
Postbus 75

9600 AB HOOGEZAND

Datum : 18 september 2019

Documentnr. : 2019-082939

Dossiernummer : K7177

Behandeld door : G. de Beer

Telefoonnr. : (050)3164224
Antwoord op : mail van 12juli 2019

Bijlage
'

Ondewverp : jaarverslag en jaarrekening 2018

Geachte raad,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van de rekening van uw gemeente over hetjaar 2018, zoals die door u op
4 juli 2019 werd vastgesteld.

Wij hebben van deze jaarrekening kennis genomen en zullen de uitkomsten daarvan betrekken bij de

beoordeling van de begroting van uw gemeente voor hetjaar 2020.

Een afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van uw

gemeente.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

Namens dezen:

G.E. Boerma

Hoofd van de afdeling Bestuur, Juridische zaken

en Communicatie
'

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Martinikerkhof 12 Sint Jansstraat4 Postbusô10 Telefoon www.provinoiegroningennl

9712 JG Groningen 9712 JNGroningen 9700AP Groningen 050 3164911 info@provinoiegroningen.nl

De provincie Groningen werkt volgens nomen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstvedening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling
Bestuur. Juridische Zaken & Corrmun1catie: 050 3164160. BTW: NL0019.32.822.301 / KvK: 01182023 / IBAN: NL84 ABNA 0446 0456 91 /BIC: ABNANLZA
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