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College van B Ã W van de gemeente Heerhugowaard
t.a.v. mw. A. ter Horst
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard

Alkmaar, 07 juli 2020
Betreft: reactie op ingediende zienswijze jaarrekening 2019 en begroting 2021 Halte Werk
Geachte mevrouw ter Horst,
In de vergadering van 02 juni 2020 heeft de gemeenteraad van Heerhugowaard de jaarrekening 2019
en begroting 2021 van Halte Werk besproken.
Naar aanleiding van ingediende zienswijze geven wij door middel van deze brief graag een inhoude
lijke reactie.

Zienswijze
De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft de jaarrekening 2019 en ontwerpbegroting 2021
behandeld en de navolgende zienswijze:
(i)

Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de jaarstukken 2019 van de GR BVO Halte
Werk

(ii)

Onderstaande zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2021 van de GR BVO
Halte Werk:
Halte Werk te verzoeken om de gemeente op de hoogte te houden van de consequenties
van de extra inzet en verlies aan inkomsten door de coronacrisis.
De effecten als gevolg van de coronapandemie op de bedrijfsvoering en resultaten van
Halte Werk in beeld te brengen en deze zo spoedig mogelijk, bij voorkeur in 2020, te ver
werken in een voorstel tot begrotingswijziging 2021.

Reactie bestuur Halte Werk
Wij zijn verheugd om kennis te nemen van uw zienswijze. Wij zullen conform uw verzoek, de ge
meente op de hoogte houden van de consequenties van de eventuele extra inzet en verlies aan
inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Ook zullen wij, indíén nodig, de effecten veroorzaakt
door de coronapandemie op de bedrijfsvoering en de resultaten verwerken in een voorstel tot be
grotingswijziging 2021.
Wij hopen u hiermee voldoende te informeren en verzoeken u onze reactie binnen uw organisatie te
verspreiden aan uw college en raad.
Met vrien

J.M.M. Ri
Directeur

Ite Werk
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