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A.P. Bos Paul Krugerstraat 1 0118-487240

ONDERWERP

Planning jaarrekeningen 2017 Zeeland Seaports

Geachte heer/mevrouw,

Langs deze weg informeren wij u dat Zeeland Seaports (ZSP) dit jaar wat laat is met het 
aanleveren van de definitieve versies van de jaarrekeningen 2017, van zowel de GR als van 
de NV ZSP. Wij attenderen u er nu alvast op dat dit druk zal gaan zetten op de termijn om 
wensen en bedenkingen over deze twee onderwerpen aan ons College kenbaar te maken.

Zoals het er nu naar uitziet, verwachten wij dat u een raadsinformatiebrief over de ontwerp-
jaarrekening 2017 van de GR ZSP zult ontvangen in de week van 18 juni 2018. U heeft dan tot 
uiterlijk 26 juni 2018 de gelegenheid om wensen en bedenkingen aan ons College kenbaar te 
maken. Op 27 juni 2018 besluit het Algemeen Bestuur (AB) van de GR ZSP over dit 
onderwerp.

Op dit moment is ons nog niet bekend wanneer wij de definitieve versie van de jaarrekening 
2017 van de NV ZSP mogen ontvangen. Dat kan met zich meebrengen dat het inventariseren 
van wensen en bedenkingen over dit onderwerp in een nog kortere periode zal moeten plaats 
vinden. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV ZSP vindt namelijk, net als 
het AB van de GR ZSP, ook op 27 juni 2018 plaats.
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Wij gaan ervan uit u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd en verzoeken u in uw
planning alvast rekening te willen houden met deze kortere termijnen.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


