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Geachte heer of mevrouw.

In antwoord op uw bovengenoemde brief delen wij u mede, dat wij maaÍ ook de leden van de gemeente-
raad goede notitie hebben genomen van uw rcaclie op onze jaarrekening 2001- Toch heefl de gemeente-
Íaad in zijn vergadering van 27 juni jl. unaniem bêslotên om dê jaarrêkening 2001 vast te stêllên. lmmers
de jaarrekening 2001 is voorzien van een goêdkeurendê accountantsveÍklaring, waarin staat: "Wij (EÍnst
& Young accountants) zijn van oordeel dat de jaarêkening eèn gelrouw beeld geeft van de financiële po-
sitie op 31 december 2001 en van de baten ên lasten over 2001 in overeenstemming met in Nederland
algemeen aanvaarde grcndslagen voor financiële verslaggeving en voldoet aan dê wettelijke bepalingen
inzake de jaarekening zoals opgenomen in het Besluit Comptabiliteitsvoorschriftên".

Bij de behandeling in de commissie Burcêr ên algemeen bestuur is wel geïnformeerd naa. het feit dat de
aanwas van het eagen vêrmogên niêl bêstaat uii het jaarresultaat. Aan de gemeenteÍaad is met behulp
van een notitie duidelijk gemaakt waarin het vêfschil zit. In de gemeentefinanciën worden namelijk op ba-
sis van dê zogezegde eigenheid van de gemeentelijkê ovefieid de begrippen resultaatbepaljng en -ie-
stemming dwars door elkaar heen gebruikt. Met als gevolg dat o.a. rechtsheekse mutaties binnen het êÈ
gên - ên vreemd vêrmogen plêatsvinden, waardoor de resultaatbepaling wordt vertroebeld. Vanaf 2004
wordt de gemeêntelijke eigenhêid in de comptabiliteitsvoorschriflen zodanjg beperkt dat geên vertroebe-
ling mêer kan optredên. Wij proberen bij de samenslêlling van de jaarrekening 2002 hierop al vast te antÈ
crpeÍen.

Voor alle duidêlijkheid, dit neemt niet weg dat op basis van de huidige voorschriften mel de gemêentêlijkê
eigenheid hêt jaarresu ltaat 2001 juist is bepaald.

In de genoemde vêrcadering heeft dê gemeenteraad verder te kennen gegeven dat de jaanekening op
termijn hansparanterê en leêsbaarderc informatie moet bevatten. Daarmêe zal bij de samenstellíng van
de volgende jaaÍekeningen zo veel mogelijk rekening worden gehouden.
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Tot slot heêft ds po.teteuillohoudq tinêncién de toezegging gedaan dat voor d6 bêgíothgsb€haÍdding
2003 eên notitle Inzako h€t wseÍstsnd6vêrmogen wordt behandêld. De door Oe g€ín€€ntorÉO gwraagdó
no!!e aose es en voorzieningen wordt op o€n later tijdstip opgesteld, waarin zekgr aandacht wordt bê_
8t€€d aan de ve6chill6ndê karaKers van het gemsentelUk v€rmogen.

Wij hopên u hiermede voldoend€ ts h€bben geinformeerd.
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