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Maarten Slingerland

Van: Comans M.W.G. (Monique) <mwg.comans@Rotterdam.nl>
Verzonden: maandag 26 mei 2014 12:47
Aan: +AW-Griffie Albrandswaard; Griffie Barendrecht; Griffie Bernisse; Griffie Brielle; 

Griffie Capelle aan den IJssel; Griffie Goeree-Overflakkee; Griffie Hellevoetsluis; 
Griffie Krimpen aan den IJssel; Griffie Lansingerland; Griffie Maassluis; Johan van 
Straalen; _GRIFFIE_Extern; Griffie Schiedam; Griffie Spijkenisse; Griffie Vlaardingen; 
Griffie Westvoorne

CC: Ans Hartnagel; Arnold Keijzer; E.G. Mulder; Gerrit de Jong; Hans van der Velde; 
Henk Dokter; Jonge H. de (Hugo); Gebben, J; Johan van Wolfswinkel; Kees 
Dijkman; Marc van Dijk; Marco Oosterwijk; N. Gouweleeuw; Wilbert Borgonjen; 
Wim Kruikemeier; Cees Oosterom; 'ada.engels@lansingerland.nl'; 
'bestuurssecretariaat@gemeentebernisse.nl'; 
'secretaresses.bison.geurtsen@capelleaandenijssel.nl'; 'l.dits@spijkenisse.nl'; Joyce 
Groeneweg; 'secretariaat@brielle.nl'; secretaresse Cees Oosterom; Astrid van 
Essen - Buijing; Agnes Bijl (aa.bijl@schiedam.nl)

Onderwerp: begroting 2015 gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond
Bijlagen: Begroting 2015 GR versie 15 mei 2014.pdf

Urgentie: Hoog

Geachte griffier/medewerker van de griffie,  

 

Hierbij stuur ik u de begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond toe. Deze is afgelopen 
donderdag jl. akkoord bevonden in de vergadering van het algemeen bestuur. 

Conform de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen wordt deze begroting door het algemeen bestuur naar de 
raden van alle deelnemende gemeenten gestuurd zodat de raden hun zienswijze over deze begroting kenbaar 
kunnen maken. Conform de gemeenschappelijke regeling hebben de raden hiervoor 8 weken de tijd. Wij willen u 
vragen om voor maandag 21 juli uw eventuele zienswijze aan ondergetekende te doen toekomen zodat deze 
meegenomen kunnen worden bij verzending van de begroting aan de gedeputeerden van de provinciale staten.  

Bijgevoegde begroting is opgesteld om te voldoen aan de eisen die de Provincie als toezichthouder stelt aan de 
begroting 2015. Tegelijkertijd zijn er diverse onzekerheden waarmee gemeenten te maken hebben en waarover pas 
duidelijkheid zal zijn met de bekendmaking van de mei-circulaire 2014. In dit spanningsveld is gekozen voor een 
aanpak om te komen tot een begroting 2015 waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de situatie per 1 januari 
2015 op basis van de voorliggende beschikbare informatie. Op de begroting zijn dan ook de voorbehouden welke in 
de begroting zijn opgenomen in paragraaf drie van toepassing. 

Met de informatie die later dit jaar beschikbaar komt zal, voor vaststelling van de gemeentelijke begroting, een 
begrotingswijziging worden doorgevoerd welke in de gemeentelijke begroting 2015 kan worden geëffectueerd. 
Vanzelfsprekend zal deze begrotingswijziging aan alle raden van de deelnemende gemeenten worden toegezonden, 
zodat zij hun zienswijzen kenbaar kunnen maken. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens Onno de Zwart, secretaris 

Monique Comans  
Beleidsassistent  
Gemeente Rotterdam  
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Afdeling Jeugd  
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Team Gezondheid & Hulp  
Librijesteeg 4  
Telefoon 06 - 304 211 64  
E-mail mwg.comans@rotterdam.nl
Website www.rotterdam.nl  
  
 

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting. 
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht. 


