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Jaarreken ing 1998

Geachte heer Verhoef,

De gemeenteraad heeft uw bovenvermelde bri€f inzake de gemeente.ekening ter beantwooÍding aan
ons college overgedragen. Dejaarrekening 1998 van de gemeente Den Haag is overigens al op
2juli 1999 dooÍ de raad vastgesteld.

De opmerkingen uit uw brief over de kwaliteit van onze rekening doen geen recht aan de werkelijke
situatie. De gemeenterekening wordtjaarlijks opgesteld met in achtneming van alle daarvoor geldende

voorschriften, met nam€ de Comptabiliteitsvoorschriften 1995. Deze voorschriften zijn op hun beurt
gebaseerd op de bepalingen uit het BurgeÍlijk wetboek. Op dejuiste toepassing van deze voorschrift€n
ziet de accountant schem toe,

Binnen d€ gemeente fung€ert daamaast de Rekeningencommissie, di€ eveneens kitisch toeziet op de
kwaliteit van de jaarstukken, met name ook op de bestuurlïke informatie die deze stuk*en ttevat.
Tenslotte valt de gemeente Den Haag, als uitvloeisel van het enkele jaren geleden afgesloten
aÍtikel l2-traject, nog onder bijzonder financieel toezicht van de pÍovincie, hetgeen zich eveneens
uitstrekt tot de kwaliteit van de iaarstukken.

Al deze instanties hebben de afgelopen jaren geen aanleiding gezien om fundamentele ofandeÍszins
belangÍijke vraagtekens te plaatsen bij de wijz€ van verantwooÍding in de jaarrekeninS, die, zo
benadÍukken wij nogmaals, geheel past binnen de wettelÍke regels. Dejaarrekening over l99E heeft
een goedkeurende accountantsverklaring onwangen,
De kwalificaties over de gemeenterekening uit uw bovengeno€mde briefdelen wij derhalve in het

Seheel niet. en komen geheel voor uw rekening.
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Tenslotte hebben wU de iídruk dÍ uw opmcrkingen zich richten op de jaarstukkeÍ van gemcenten in
hun slgpmoenheid. IndieÍ u befêÍ iÍzioht wilt hebben in de vooÍ g€mecnten geldende voorsohÍiftetr
suggeÍ€Íen wU dat u zich in vêÍbindiíg stelt met de inst nties die deze r€g€lgoving onderlouden, dan
w€l m€t het KoÍrinkliik MVRA.

HoogachleÍd,
burgemegler en wethoudeÍs val Den Haag,
de seot€tlris, de buÍgaÍncester,
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J.A.M. KJoes€-Duiisters


