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Geachte madsleden,

Bij brief van 18 iuli 2002 van de heer dÍs L.W. Verhoef, registeraccountant te V/iik bij
Duurstede, hebt u irformatie gekregen omtÍent de door u op 11 juli 2002 vastgestelde
jaaffekening 2001. In deze Lrfonnatie wordt gesuggeÍeeÍd dat wij u en de burgers van
de gemeente Doetinchem een foutief resultaat voonjpiegelen omtrent de resultaten van
hel jaaÍ 2001. HieÍbij onze reactie op deze infoÍmatie.

De door oÍrs gepresenteerde en door u vastgestelde jaarrekening is geheel opgesteld
overeenkomstig het geldende beleid in de gemeente Doetinchem en voldoet ook aan de
regelgeving, zoals die in de comptabiliteitsvoorschriften voor gemeenten is bepaald.
Om die reden kon dan ook door de accountant een goedkeurende verklaring bij deze
rekening afgegeven woÍden. Het Íelaas van de registeÍaccountant is puuÍ gebaseeÍd op
de regels van het Burgerlijk Vetboek en gaat daarbij voorbii aan de uitzondeÍingen zoals
die voor gemeenten gelden oveÍeenkomstig de comptabiliteitsvoorschrifteÍr, aangezjen
deze toch een specifieke eigenheid kennen.

In de brief wordt gesteld dat het saldo van de jaaffekening 2001/ 16,1 milioen bedÍoeg,
terwijl uit de iaarÍekening slechts een saldo vanl 0,6 miljoen zou bliiken. ln de
toelichting bij de jaarÍekening hebben e/ij echteÍ luist zeeÍ duideliik aangegeven dat
het saldo van/ 0,6 miljoen niet het volledige resultaat is. Het ve$chil is ook wel te
verklaren. Vanwege de besluitvoÍming in de raad bi, de 1' en 2' managementrapportage
was Íeeds een te veÍwachten vooÍdeel in de rekening bestemd om toegevoegd te
woÍden aan de algemene reserve, Deze besteÍrming had reeds plaatsgevonden en clat is
overcenkomstig de vooÍschÍiíten. Voorts is overeenkomstig de bestendige gedragsliin het
resultaat van een aantal complexen bij de grondexploitatie toegevoegd aan de reserves
van het grondbedÍijf, teneinde te dienen als buffer vooÍ de gÍote risico's bij het
eJ.ploitercn van nieuwe complexen.

ln onze iaaffekening hebben wii juist - op bladzijde 9 - een duidelijke weergave gegeven
van het b€dÍijfseconomische resultaat van het j^ar 2001. Daaruit komt duideliik naar
voÍen dat het resultaat veel meeÍ is dan het gepresenteerde financiële resultaat van
/ 0,6 milioen.
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De stelling van de heeÍ verhoef dat de riad en de burgers verkeerd wordeÍr 1'oorgelicht,
en dat eÍ inforrratie bewust È achtergehouden, raakt dus kant noch wal. Alle infoÍnalie
die van beleng is voor een iuiste beoordeling van het Íesultaat is opgenomen in de
iaaÍrekening eÍt de daaÍbij behorcnde roelichtingen. Het is bijzondeÍ stoÍend dat op deze
wÍze iífomlatie woÍdt gegeven over onze jaarrekening, temeer daar deze infoÍmatie niet
volledig is en ook niet gebaseeÍd is op de vooÍ de gemeeote geldende Íegels-
Met de inforÍnatie n de heer Verhoef is dooÍ de Stadsoínroep eenzijdig omgegaaÍ.

'Wij veÍtÍouwen ercp u met het voÍenstaande voldoende te hebben geiinformeerd en
gaan eÍvan uii dat de oniuiste conclusies n de heer Verhoef geen verdere onnrst

Hoogachtend,
burgemeester en wethoudeÍs %1,?n Doetinchem,

w.E. H.G. DE BoER w.g. ll. HoÍeelenb€Íg

loco-secÍetaÍis

B. veeloo, fa

buÍgemeesteÍ


