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jaarrekening 2006 van de gemeente Aaltên

Geachtê heêr Verhoef,

In antwoord op uw briefaan dê gemêenteraad van Aalten van 4 juli 2007 over dejaarrekening 2006,
alsmedê uw opmerkingen over de jaarêkening 2005, berichten wij u als volgt.

U steft dat het wêrkêlijke saldo van de jaarrckening oveÍ hetjaar 2006 € 8.2 miljoên is, daaruit
concluderend dat êr in dejaarrckening 2006 door de gemeente Aalten een bedfag van € 7 miljoen
wordt verzwegen.
Deze laatste constateíing dêlen wij als Raad absoluut niet. In dejaaÍstukken 2006 wordt door hêt
college op een aantal plaatsên weldegelijk cÍfermatig vêrmeld dat het positieve resultaat hoger is.
Ook is in dejaarrekening 2006 aangegeven dat dit bêdrag de som is van het positieve saldo
(rêkêningresultaat) en het saldo van mutaties in Íeserves op pfoduct 980- Het gaat hierbij om mutatiês
in ÍeseÍves die gebas€erd zijn op bêsluitvorming van dê gemeênteraad. Wijwillen u veMijzen naaí
hetgeen hieÍover is vermêld in hetjaarverslag ên hêt BBV- Ook hebben wijals Íaad nog een
mondelinge toelichting gêhad in de commissie F & B ovêr ondeÍmeer de presentatie van het saldo en
hoê dit vêMeÍkt is.
Dê prcsentatiê is conform bestaande wetgeving en hierover is dooÍde accountant geen bezwaar
gemaakt. Door dê accountant is over het jaar 2006 een goedkeurende vêrkla ng omkent de
getrouwhêid verctrêkt.
De door u gehanteeÍde term "vetzwegen" weDen wij dan ook ver van ons en zijn gêheel voor uw
rel(enrng.

Verder is volgens u de weergave van de financiéle positie vene vanjuisl. Dezê weergave is conform
de wettelijke voorschriftên, waarbij de keuzevdjhèid van gemeenten op dit gebied minimaal is. Deze
wettelijke voorschrifren brengên nu eenmaal een aantal termen, door u veelal als "onzin" bestêmpeld,
met zich mee die wij als gemêênte dienen te hantêren. Ook hieÉegen heefr de accountant geen
bezwaaÍ gemaakt.

Dejaarrekening 2006 is door de commissie aan een ondezoek ondeÍworpen, êr is een bijêenkomst
met de accountant geweêst en de gemeentêraad heeft na een positief advies van de commissie de
jaarrekening 2006 op 10 juli 2007 vastgesteld. Ovêrigens is ons neÍgens uit gebleken dat de
jaarrekening voor raadsledên niet voldoende te begrijpen zou zijn op de punten zoals dooí u gesteld.
En wanneerwe het al niet zouden begrijpen, dan staan onzê ambtenaÍen altijd klaar om uitlêg te
geven. Tot nu toe tot tevredenheid.
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lJw briefen onze reactie daarop geeft ons geên aanlêiding tot veÍdere discussie met u oveí dit
onderwerp. Wij beschouwen dê discussiê met u hiêroveÍdan ook als beëindigd.

Hoogachtend,

de Íaad van de gemeente Aalten,
q:e gdffier,
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M.A.JlQ. Fiering


