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Betreft: Begrotingswijziging 2021

1 0 NOV. 2021
Kenmerk

Geachte raad,
Wij ontvingen ter goedkeuring de 5° begrotingswijziging voor 2021met
registratienummer 1544419, zoals door u vastgesteld in uw
vergadering van 20 april jl.

1318801/1734747

Uw kenmerk

De begrotingswijziging betreft:
Het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ad
€ 635.000 inclusief BTW voor de toekomstbestendige
vervanging van de gevelbeplating van Multifunctioneel centrum
De Boomgaard;
Het afboeken van de kosten van de gevelbeplating uit de
oorspronkelijke investering ter grootte van€ 258.000 ten laste
van de algemene reserve;
Het vaststellen van de meerjarige kapitaallasten die hiermee
gemoeid zijn.
Wij hebben de bovenstaande begrotingswijziging goedgekeurd.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de
contactpersoon die staat genoemd in het briefhoofd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

plv. sectormanager Kabinet
drs. E. L. van 't Sant-Hord ijk

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
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Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk beroep instellen. Het
beroepschrift kunt u sturen aan de Rechtbank te Haarlem, Sector
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt telefonisch een
folder aanvragen over de beroepsprocedure via het telefoonnummer
van Informatie Rijksoverheid (tel: 1400) of via de internetsite
www.Rijksoverheid.nl.
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