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Aan de Raden van de deelnemende gemeenten van de  
Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente.  
 
 
 
Betreft: Jaarrekening 2019 en begroting 2021 OLCT   Wierden, 15 april 2020  
 
 
Geachte leden van de raad,  
 
 
Jaarrekening 2019 
Op grond van art. 34b van de WGR doen wij u ter kennisneming toekomen de jaarrekening 
2019 van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente. 
 
De jaarrekening zal door het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam Crematoria 
Twente worden vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 2 juli as.  
Het is gebruikelijk dat de jaarrekening in de AB vergadering van april wordt vastgesteld maar 
door de omstandigheden is deze vergadering geannuleerd.  
 
Begroting 2021 
Naast de jaarrekening treft u aan op grond van de art.19 lid 2 van de Gemeenschappelijke 
Regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente, de ontwerpbegroting 2021 van het 
Openbaar Lichaam Crematoria Twente. 
 
De begroting 2021 zal op 2 juli 2020 aan het algemeen bestuur ter vaststelling worden 
aangeboden. Op grond van art. 19 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling wordt u in de 
gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen. De eventueel ingediende zienswijzen 
zullen eveneens aan het algemeen bestuur worden aangeboden. 
 
Indien u op de ontwerpbegroting wilt reageren, verzoeken wij u om uw reactie uiterlijk 16 juni 
2020 bij ons in te dienen. 
 
Jaarrekening 2019 CT BV 
De jaarrekening van de CT BV is vanaf 1 mei as. via uw vertegenwoordiger in het algemeen 
bestuur in te zien. Over de jaarrekening van de BV kunt u, gelet op het vertrouwelijke 
karakter, contact opnemen met uw vertegenwoordiger in het algemeen bestuur.  
 
Voor vragen over de stukken kunt u, bij voorkeur per mail, contact opnemen met 
ondergetekende.  
 
Namens het dagelijks bestuur, 
H.Th. Obbink  
Seretaris OLCT  
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Bijlagen:  
jaarrekening 2019 Openbaar Lichaam Crematoria Twente  
Begroting 2021 Openbaar Lichaam Crematoria Twente 
 
 
i.a.a. de ambtelijk adviseurs van de deelnemende gemeenten 


