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In uw brief van 28 februari 2002 aan dê gemeenteraad van Alkmaaí inzake de gemeenterekening 2000 stelt
u dat er onjuistheden zitten in dejaaÍÍekening 2000 van de gemeenle Alkmaar.
Op basis van het besluit van de gemeenleraad d.d. 25 apíil 2002 is uw bewering ondezocht. Op basis van
onderstaande molivatie is de conclusie van de commissie Bestuur en Middelen d.d. 19 iuni il. dat uw
conclusie van de hand moet wotden gewezen.

De gemêenterekèning 2000 wordt gecontroleed doorde accountant Deloitte & Touche, die in de afgegeven
verklaíing heeft oNenomen:'dat dejaanekening een getíouw beeld geeft van de íinanciële positie op
31 december 2000 en van dê baten en laíen over2000 in ovefeenstemming met de orondslagen voor
Íinanciële verslaggeving volgens Besluit comptabiliteitsvoorschdÍten 1995 en ook overigens in hooÍdlÍnen
voldoel aan de bepalingen inzake dejaarrekening zoals opgenomen in dit besluit'.
Een afschrift van deze veíklaíing is in dêjaarÍekening opgenomen en trett u bijgaand aan.

VeNolgens geeft u meer in concreto aan dat lasten c.q. baten íechtstreêks zijn onttrokken uit íesp.
toegevoegd aan het êigen vermogen.
lnderdaad zÍn in 2000, geheelvolgens de geldende gedíagsltn, bedragên rechtstreeks in (beÍemmings-)
rcseryes gestorl c.q. onttrokken. Deze infoínatie is echler zichtbaar opgenomen, zoals ook u daarbÍ
aangeefl. De suggestie dat allê baten en lasten daarmee vedacht of onjuist kunnen zijn is onterecht.
In het accountantsrapport over dejaaííekening 2000 wordt aangegeven dal de vooÍkeuÍ uitgaal van
verantwooÍding binnen de baten en lasten. In de loop ván 2001 is hiemee gestart. In 2002 woden mulaties
in (beíemmings-)rêseNes nog uitsluilend via de baten ên lasten veÍantwoord. Hiermee wordt ook
geanticipeerd op de nieuwe (concepl-)ComptabiliteitsvooÍschrifren van 2004.

Tot slot stelt u dai de presentalie van Eigen Vermogen onjuist is. Ook deze conclusie is naet correct.
Zoals eêrdeÍgesteld voldoet de jaarÍekening aan dè daarloe gestelde voorschriflen. Welzijn deze
(comptabilitêits)voorschrifren op sommige punten vooÍ meerdeÍe uitleg vatbaar. Om hieÍin duidelijkheid te
scheppen en om tegernoel te komen aan eisen in het kader van het duaal bestelwoíden nieuwe
ComptabiliteitsvoorschÍiflen uitgeweÍkt; veMachting is dat deze per 2004 van kracht worden.
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Ter vooóereiring hieÍop ls orÉer meer een nota in vooÍbereiding over de hedjking van zowel kerakter als de
oen enste omvang van aesery€s en v@zieningen ( weeFtandsvermogen) in relalie bt de ri6ico,s . voor wat
b€trefr het dooÍ u aangegeven o€br€k aan 'haÍdheu' c.q. ondeÍbouwim van ínet neme voozieningen rnoet
worden gecoÍrstateed dat dit ls aanoegeven.

Al vanaf 2000 loopt in Alkrnaar een prcrecl om te komen tot het zo Ooed íÍpoelilk bepalen van
ondefiouds'r'oozleningen in Íelati€ tot onderboudsbegÍotingeo. Ook hleraan !,wÍdt aandadt Oeschonken in
het accounienbftDpoít oveÍ de rekenlng 2000.
Overigens worden risicol aangegeven in de .isicoparaoraaí

Als leatste wijs ik u erop dat de laanekening onderhevio is aan toezi€fit van de povincie: deze heefr de
jaanekening 2000 geaccepteerd.

Condusie is derhalve dá u orter€dt de suggestie wekt dat bs ruí €en veÍk€eÍde \oorstelling van zaken
t oÍdt gegeven.

Vooíls Ípet opgemerkt v/oÍdeo dat de kviralit€it van de jaarekening (en begÍoting) peímaoEnt aandacht
kíilSt.

Hoogachterd,

w€thorrdêr/poÉeÍêuill€houder f nanciën.


