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Bijlage
'

Onderwerp : uitstel indienen jaarrekening 2019

Geachte raad,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van het verzoek van uw college van burgemeester en wethouders tot uitstel

inzake het indienen van de rekening van uw gemeente Midden—Groningen over het jaar 2019.

U geeft aan dat als gevolg van de coronacrises het proces van tot stand komen van de jaarrekening 2019

dusdanig is verstoord dat de rekening niet tijdig aan de provincie kan worden verzonden.

Gelet op deze bijzondere situatie, die nadrukkelijk buiten de invloedssfeer van uw gemeente ligt, hebben wij
besloten u uitstel te verlenen tot 1 oktober 2020. Voor de goede orde, het betreft hier het uitstel inzake de

indiening van de jaarstukken aan het provinciaal bestuur als financieel toezichthouder. Als opgenomen in onze

begrotingscirculaire 2021-2024 zullen wij met betrekking tot de verdere procedure ambtelijk contact met u

onderhouden om de voortgang te bewaken.

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.
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