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Maarten Slingerland

Van: Kris Spionjak <k.spionjak@bar-organisatie.nl>
Verzonden: maandag 16 juli 2018 15:23
Aan: Bart Evers; Wim Ruiter; Rob van der Stoel
Onderwerp: P&C stukken GR BAR-organisatie
Bijlagen: 1e TR BAR 2018 - AB 10 juli.pdf; Aanbiedingsbrief AB 1e TR 2018  BAR.docx; 

Aanbiedingsbrief AB begroting 2019 BAR.docx; Aanbiedingsbrief AB jaarstukken 
2017 BAR.docx; Begroting 2019-2022 BAR - AB 10 juli.pdf; Besluit AB 1e TR 2018 
BAR getekend.pdf; Besluit AB begroting 2019 BAR getekend.pdf; Besluit AB 
jaarstukken 2017 BAR getekend.pdf; Jaarstukken BAR 2017 - AB 10 juli.pdf

Beste gemeentecontrollers, 
Bijgaand treffen jullie ter kennisgeving voor de gemeenteraden aan drie P&C-documenten van de GR BAR-
organisatie met aanbiedingsbrieven en vaststellingsbesluiten: 

- Jaarstukken 2017 
- Begroting 2019 
- 1e Tussenrapportage 2018 

Deze zijn op 10 juli 2018 vastgesteld door het algemeen bestuur. 
Alle drie de documenten zijn ter kennisgeving. 
De jaarstukken en de begroting zijn al eerder bij de gemeenten geweest voor de zienswijzeprocedure. De 
antwoordbrieven van de GR BAR op de ingediende zienswijzen zijn op 29 juni naar jullie gemaild. 
De mutaties die zijn opgenomen in de 1e tussenrapportage van de GR BAR zijn ook opgenomen in de 1e 
tussenrapportages van de gemeenten waardoor een zienswijzeprocedure niet nodig is geweest. 
In geval van vragen kunnen jullie me altijd mailen en/of bellen. 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Kris Spionjak  
 
Concerncontrol | Bureau Concern Control | BAR-organisatie 
Tel : +31180698726 | E-mail : k.spionjak@bar-organisatie.nl 
De BAR-organisatie werkt voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk 
 
www.barendrecht.nl | www.albrandswaard.nl | www.ridderkerk.nl  
 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────── 
De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit aan 
ons te melden en 
de inhoud van het bericht te vernietigen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, 
verspreiding  
en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. BAR-organisatie staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van 
een verzonden  
E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. BAR-organisatie bewaakt dagelijks de veiligheid en 
integriteit van haar  
elektronische berichtenverkeer. Alle e-mail berichten worden gecontroleerd op virussen. Desondanks kan de BAR-organisatie niet garanderen dat het e-mail 
bericht juist,tijdig, 
volledig en virusvrij wordt overgebracht. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────── 
The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. If you have received this message in error, please inform us and 
delete  
its content. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended 
recipient you  
are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance of the contents of this information is strictly prohibited and may be 
unlawful.  
The community BAR-organisation is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any 
delay in its receipt.  
This message shall not constitute any obligations. 


