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asdroerdalen@gmail.com

Van: Loubna Azhimi <Loubna.Azhimi@roerdalen.nl>
Verzonden: maandag 24 oktober 2022 20:54
Aan: 'asdroerdalen@gmail.com'
CC: Sonja Thissen; Loes Vestjens
Onderwerp: Beantwoording ongevraagd advies 20220912OAPositiefSaldoJaarrekening
Bijlagen: 20220912OAPositiefSaldoJaarrekening.pdf

Beste leden van de Adviesraad, 
 
Dank en waardering voor het ongevraagde advies dat jullie hebben uitgebracht ten behoeve van mensen met een 
smalle beurs in Roerdalen. Jullie stelden voor om bij een overschot op de jaarrekening een voorstel te doen tot 
donatie ten behoeve van minima.   
 
Ons antwoord daarop is dat het niet wenselijk is om ons beleid hierop aan te passen. Het is namelijk zo dat als er op 
het einde van het dienstjaar geld overblijft, rekening houdend met alle plussen en minnen in de begroting, een 
voorstel aan de raad gedaan kan worden. Dit is afwijkend van de normale gang van zaken (toevoegen aan de 
algemene reserve) voor bestemming van een mogelijk positief saldo. Die keuze is echter voorbehouden aan de raad 
en kan jaarlijks opnieuw gemaakt worden. Daarom is het niet wenselijk om dit op voorhand vast te leggen en hierop 
dus ook ons beleid aan te passen.  
 
Mochten jullie hier nog vragen over hebben kunnen jullie die gerust stellen.  
 
Met vriendelijke groet, 

Loubna Azhimi 
Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling 
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Disclaimer 
De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.  
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden.  
Bent u niet de geadresseerde, dan mag u niets uit dit bericht openbaar maken of op enigerlei wijze verspreiden of vermenigvuldigen.  
Heeft u dit bericht onbedoeld ontvangen, wilt u dit dan aan de afzender terugsturen en het van uw computer(s) verwijderen.  
De gemeente Roerdalen sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending van informatie.  
Aan de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.  


