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Geachte heer VerhoeÍ,

Nadat de raadsleden kennis hadden qenomen van uw brief, vroeg de fractievoorzitter van de
WD het college van B&W om uitleg. Bijgaande uiileg is aan alle raadsleden ter beschikking
gesteld. lk heb de raadsleden gevraagd desgewenst op- en aanmerkingen te maken. Van
deze mogelijkheid heeft niemand gebruik gemaakt.

voldoende heb geïnformeerd.

Rein Van Poppel , doorkiesnummer (0113)23 8473
Wilt u bijde beantwoordinq van deze brief 'Ons kenmerk' vermelden.
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Jaanekening 2007.

Reactie op de brief van de heer Verhoef van 28 oktober 2008.

De jaanekening 2007 sloot met een nadelig saldo van € 4.700.000 (vóór resultaat
bestemming), Na mutaties op de reserves was het nadelig saldo € 700.000.

Dit is duidelijk gepresenteerd op pagina 136 van de jaarrekening 2007. Bovendien is dat
uitgebreid in beeld gebracht in voorstel 85: Voorstel tot vaststelling van de programma-
rekening 2007. Met nadruk zijn de mutaties op de reserves niet verzwegen.
Bovendien is per programma het totaal van de mutaties op de reserve keurig gespecificeerd
met bovendien het bestedingsdoel l. Elk programma wordt hiermee besloten.

Ook de presentatie van de financiële positie (o.a. blijkend uit de stand van de reserves)
is duidelijk weergegeven en op meerdere plaatsen af te lezen:

- balans (pagina 1 15);
- staat van herkomst en besteding van middelen (pagina 1 1 7);
- specificatie eigen vermogen (pagina 128);
- ovezicht reserves en voorzieningen (pagina '142).

De beschikking over de algemene reserye had voor € 4.300.000 betrekking op extra
afschrijving op vaste activa.
Hierover heeft de gemeenteraad een besluit genomen op 6 december 2007. Dit bedrag is

keurig opgenomen in een begrotingswijziging.

ln de balans zijn de activa op de juiste wijze verantwoord. Ook de verplichtingen zjjn voor het
juiste bedrag opgenomen en beoordeeld door onze accountant.

De termen programmarekenÍng, weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit, investeringen
met economisch nut zijn conform de huidige wet- en regelgeving, het Besluit Begroting en
Verantwoording.
De bijlage SISA (Single lnformation Single Audit) is sinds 2006 een zeer belangrijke en
verplichte bijlage, waarin de specifieke uitkeringen worden verantwoord aan het Rijk, zoals
o.a. Wet Werk en Bijstand, IOAW en IOAZ.
Als deze bijlage niet in de jaarrekening is opgenomen voldoet de jaarrekening niet aan de eis
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt de
ríksvergoeding van de bijstandsuitkeringen gestaakt.

De jaanekening is een betrouwbaar document, niet misleidend en er is nadrukkelijk geen
bedrag van € 4.000.000 verzwegen. Op meerdere plaatsen zijn de mutaties op de reserves
vermeld. Bovendien voldoet de jaarrekening aan het Besluit Begroting en Verantwoording.
De jaanekening 2007 is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring inzake
getrouwheid en rechtmatigheid.

Het is inmiddels algemeen bekend in het land dat de heer Verhoef gemeenten en provincies
bestookt met brieven over jaarrekeningen en begrotingen.

Hij geeft blijk geen enkele actuele kennis te bezitten van de recente wet- en regelgeving voor
gemeenten en provincies, het Besluit Begroting en Verantwoording.

Heinkenszand, 13 november 2008.

Afdeling Financiën
A.J. Zandee.


