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Betreft : financiële positie 2019

Verzenddatum

- 1 OKT. 2018

Geacht bestuur,
Kenmerk

l 029259/ 1128912

Op 3 juli jl. ontvingen wij van u de begroting 2019 en jaarrekening
2017 zoals vastgesteld in de vergadering d.d. 2 juli 2018 .

Uw kenmerk

Wij hebben deze stukken inmiddels geanalyseerd . Wij hebben daarbij
onder meer gekeken naar het weerstandsvermogen , de sluitendheid van
de begroting en de financieringspositie.
Het verheugt ons te constateren dat onze bevindingen geen aanleiding
hebben gegeven tot nadere acties . Uw regeling is naar onze mening
voldoende 'in control' .
Uit ambtelijke informatie hebben wij begrepen dat momenteel een
onderzoek gaande is naar een fusie tussen WNK Personeelsdiensten en
Halte Werk . Daarnaast zijn bestuurlijke gesprekken gevoerd ter
verkenning van de optie ' regionaal Werkbedrijf' . Op dit moment is nog
geen duidelijk beeld hoe een eventuele fusie eruit zou gaan zien. In
december 2018 wordt hierover meer duidelijkheid verwacht.
Wij wensen u veel succes bij het uitvoeren van dit proces en worden van
de resultaten ervan graag op de hoogte gehouden .
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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,

sectormanager Kabinet,
mw. mr. H.W. Verschuren

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
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