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13 gemeenten schrijven brief aan Donner 

1) Is het college bekend met het feit dat 13 grote steden aangeven een stresstest te willen 
ontwikkelen en uitvoeren? 
2) Onderschrijft het college de doelstelling van deze gemeenten om op deze wijze de financiële risico's 
en kwetsbaarheden inzichtelijk te maken? 
3) Steunt het college het uitgangspunt van deze gemeenten dat door collectief de risico's en 
kwetsbaarheden inzichtelijk te maken ook de boodschap voor het Rijk, om zorgvuldig om te gaan met 
financiële consequenties van onder andere de decentralisaties, aan kracht wint? 
4) Heeft het college voor Haarlem ook overwogen zich aan te sluiten bij dit initiatief? Wat waren de 
overwegingen? 
5) Heeft het college voor Haarlem ook overwogen een stresstest uit te laten voeren? Wat waren de 
overwegingen?Zo nee, is dit op een ander moment wel mogelijk? 
6) Vormen de geconstateerde gebreken in de financiële administratie een belemmering voor Haarlem 
om een goede stresstest uit te kunnen voeren? 
7) Zijn er andere belemmeringen om in Haarlem een goede stresstest te kunnen uitvoeren? 
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Marja Brummen, van 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Griffiebureau Griffiebureau 
dinsdag 18 oktober 2011 9:44 
Ben Nijman; benw proces; DIVJielpdesk; Griffiebureau Griffiebureau 
FW: artikel 38 vreagen over de stresstest voor grote gemeenten 
art38vragen_stresstest_oktll.doc 

Dames, heren, 
gaarne registreren en in proces nemen, 
m.vr.gr. 
Carla van Esveld 
griffie 
tel.3034 
Van: Dilia Leitner [mailto:dilialeitner@gmail.com] 
Verzonden: maandag 17 oktober 2011 22:39 
Aan: Griffiebureau Griffiebureau 
Onderwerp: artikel 38 vreagen over de stresstest voor grote gemeenten 

Beste griffie, 

Hierbij de artikel 38 vragen van D66 over het inititatief voor een stresstest voor grote gemeenten. 

groeten, 

Dilia 

drs. Dilia Leitner 
raadslid D66 Haarlem 

info@dilia.nl 
WAVw.dilia.nl 
twitter.com/dilialeitiier 

Anders 
Ja 
D66 
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