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Geachte hêer VerhoeÍ,

Uw brief van 28 fêbruarijl met als ondeMorp dejaarrêkening 2000 van de gemeente Devênter is in de
handen van hel college van B en W gesteld têr afdoening.

In uw brieÍ geeft u aan dat er êên verschll bestaat lussen de mutátie in hel vermogen per balansdatum
en dê omvang van hel exploitatie-resultaat in onze jaarrekening 2000. Hêt gaat om oen (gering) bedrag
van 0,6 mln NLG.

Vanuit uw stellingname dat alle batên en lasten via de exploilatiêrekening moeten verlopen maakt u
een aantal krilische opmerkingen over onze jaaÍêkening.

Op zich hêrkennen wrj ons in de lijn om mutaties in het vermogen zoveêl mogelijk via de exploitatie_
rekening tê lalen verlopen. Wij hanterên êên systêem van resultaatbepaling en resultaatbestemming
waardoor wrj in toenemende mate aan deze norm voldoen Er ztn echter blj een bestedingshuishouding
als êen gemeente altijd silualies denkbaar, waarbij via bêgrolingswiizigingen rechtstreeks mulaties len
laste often gunsle van het vermogen worden verantwoord. Wijdoen dit geheelconÍorm de
comptabilileitsvooÍschrifen 1995 en onze accountant toetsl daarop. Dejaarrekening 2000 heeft de
goedkeuring van onze accountant verkregen.

Uw conclusiê dat miljoenen baten en lasten buiten de rckening en daarmee de afiveging zijn gehouden
kunnen wij niet delên omdat a) de íekening het geheel is van exploitatje, balans en toelichting en b)
dergelUke mutatiês via de begrotingsprocedures aan de controle van de gemêenteraad onderhevig zíjn
geweest.

Uw conclusie dat hel volshekt onverantlvoord is om met de dooÍ ons gevolgde syalematiek van
begrotên en veÉntwooÍden onze gemeente te besturen en lê controleaen en dat belangrijke informálie
aan de burger wordt onthoudên kunnen wij niet onderschrÍven. Wd kunnen wij uw visie delen dat een
verderê veryolmaking van de veÍslaggeving nodig is bii gemeenten. Wij gaan er daarbij vanuit dat de
comptabiliteitsvooíschriften 2004 daarvoor de norm zullen zijn, wêaraan wij zullen moeten voldoen.
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