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Geachte raad, 

De door u vastgestelde begroting 2015, alsmede de meerjarenraming 2016 -
201 8 hebben wij tijdig ontvangen. 

Volgens de methodiek van risicogericht en proportioneel financieel toezicht 
hebben wij de begroting 2015 en de bijbehorende meerjarenramingen 2016 -
201 8 beperkt en op hoofdlijnen beoordeeld. Bij deze beoordeling hebben wij 
tevens de uitkomsten van de jaarrekening 201 3 betrokken. 

Wi j zijn van oordeel dat de begroting 2015 structureel en reëel in evenwicht is. 
Daarom is voor uw gemeente op basis van artikel 203 (lid 1 en 2) van de 
Gemeentewet voor het begrotingsjaar 2015 het normaal geldend repressief 
toezicht van kracht. Eventuele begrotingswijzigingen 2015 dienen binnen twee 
weken na vaststelling aan ons ingezonden te worden. 

Dit beperkte onderzoek geeft ons geen aanleiding om de begroting 
uitgebreider te onderzoeken. Daarom zijn in deze brief geen opmerkingen 
opgenomen. Eventueel door ons gemaakte opmerkingen over voorgaande 
begrotingen, die nog niet door u doorgevoerd zijn, gelden nog steeds. 

Voor meer informatie over het financieel toezicht door de Provincie Noord-
Brabant verwijzen wij u naar het Gemeenschappelijk Toezichtskader 'Kwestie 
van evenwicht!' en naar onze website www.brabant.nl/financieeltoezicht. De 
hierboven genoemde methodiek van risicogericht en proportioneel financieel 
toezicht wordt bij het onderdeel 'Werkwijze' toegelicht. 

Een kopie van deze brief hebben wij aan uw college van burgemeester en 
wethouders gestuurd. 
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Bijlage(n) 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis, 
met de NS Zonetaxi en met 
de OV-fiets. 
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