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Geachte h€€r VerhoeÍ,

Op l9 juli 2OO2 heefi u oên briêÍ ovêr de iaarrekening 2OO1 aan dê gomÉont€raad van Dordr€cht
gozonden.

O€ roactie van ons college aan de 96m€€ntoÍaad op uw brieÍ treft u btgaand san.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT
de burgême€st€rtr--,



Aan de gemeenteraad

Onderwerp: regelgeving gemeentelÍk€ veíslaglegging

Inleiding

Per brief van 19 juli 2OO2 heeft de heer drs. L.W. VerhoêÍ, registeÍaccountant
woonachtig in WÍk bij Duurstede zich tot uw raad gewend over de iaarrekening 2O01
van de gemeente Doídíecht. D.d. 7 maan 2OO2 schíêeí de heer Verhoef al een
vergelijkbare brieÍ aan uw raad naaí 6anleiding van de jaarrekening 2OOO.
Om oniuiste beeldvorming te voorkomen, die mogel i jk naar aanleiding van de bÍ ieven van
de heer VerhoeÍ zou kunnen ontstaan, geven wij door middel van deze notitie aan uw
raad een eerste reactie waarbii wij ingaan op:

de juistheid en betrouwbaarheid van jaarekeningen van de gemeente Dordrechu
- de huidige regelgeving mbt verslêglegging door gemeenten en toepassing daarvan door
de gemeente Dordrecht;
- toekomstige ontwikkelingen mbt genoemde regelgeving en voorbereiding binnen de
gemeente DoÍdíecht daaÍop.

- Wij geven uw raad in overweging om deze notirie re bespreken in de veígadering van de
commissie Bestuur en Middelen op I  oktober a.s. .

lnhoud brieÍ van do heeí VeÍhoeÍ

Voor de volledige inhoud van het betoog van de heer VerhoeÍ veíwijzen wii
kortheídshalve naar zijn brieven die wij als bijlage 1 en 2 hêbben bijgevoegd. Samengevat
is de heeÍ Verhoeí van mening dat:
a. de batige saldi over het jaar 2OOO en 2OOl van de gemeente Dordrecht hoger ziin

dan de saldi  zoals die in het jaaruerslagen annex jaarrekeningen 2O0O en 2001 zi jn
gepresenteeíd;

b. iaaÍekeningen van de gêmeente DordÍecht niet voldoen aan de wettetijke eisen die
woíden gesteld;

c. op basis van zijn bewerang over onjuiste rekeningresultaten ook andere, eeídere en
waarschi jnl i jk toekomstige begrot ings- en verantwooÍdingsdocumenten 'hoogst

onbetrouwbaar '  z i in en het voor uw aaad'onverantwoord is om op basis van deze
stukken te bestuÍen en daarover verantwoording af te leggen',

Algemene reactíê College op zionswijzen de heer VerhoeÍ

Het gebaar van betrokkenheid dal de heer Veíhoef toont, stelt ons College op zichzetÍ op
pí i js.  Inhoudel i lk delen wi j  de conclusies van de hee. Verhoef echteÍ nier.  Met haast
lasterlijke beelden van een malvêÍserend DoÍdts gemeentebestuur die de heer Verhoef ín
zijn brieven oproept, voelen wij ons op geen enkele wijze aangesproken. De heeÍ Verhoef
r ichl  z ich viá gel i jk luidende br ieven en media ook tot  diverse êndere gemeente- en
provinciebesluíen. Wij  kunnen als Col lege in de br ieven van de heer VeíhoeÍ geen enkete
uitnodiging zien om tot nader constíucrieÍ inhoudeliik overleg mer hem over te gaan. Wii
z ien om die reden ook geen aanleiding tot  nadere inhoudelí ike react ie in zi in r icht ing.
lJiteraaíd hebben wij de heer VerhoeÍ wel over de ontvangst van zijn brieven bericnr,
hem oveÍ de voorgestelde procedurele afhandeling geihformeerd en een kopie van deze
notitie bijgevoegd.

1. JaaÍ.ekeningen gemeente Dordíecht iuist en botÍouwbaaÍ

De juistheid en betrouwbaarheid van al le jaarÍekeningen van de gemeenre Dordrecht
staat vooÍ ons Col lege niet ter discussie. Dit  mag ook woÍden aÍgeleid ui t  het fei t  dát tot
op heclen alle jáarverslagen annex jaaírekeningen ziin voorzien van goedkeurende



accountantsveÍklaringen (zie hiervooí alle jaaÍveíslêgen annex jaarrekeningen). Met
goedkeuring verklêaít  de 6ccountant op de eerste plaats dat de iaarrekening 

'een

getrouw beeld geeft van de financièle positie en van de baten en lasten'. Daarmee staat
de iuistheid en betrouwbaarhoid van de hoogte en samenstêl l ing van
rekeningoverschotten/tekorten als ook de gepresenteerde vermogenspositie (balans)
vast. Verder vermeldt de accountant in zijn veÍklaring expliciet dat iaarrekeningen 'in

ovoreenstemming zijn met de grondslagen vooí Íin6nciêle verslaggeving volgens het
Beslui t  comptabi l i te i tsvoorschri Í ten 1995'.  Het Beslui t  comptabi l i te i tsvoorschri Í ten 1995
{CVg5} geeft de in.ichtingseisen wêaráan de begroting, meerjarenraming, het iaaíverslag
en dê j6êrrêkening, van provincies en gemeenten dienen tê voldoen, Uil dg
accountantsverklaring mag dus ook worden geconcludeerd dal de jaarrekening voldoet
aan de wettel i jke eisen die aan de inr icht ing en opmaak worden gesteld.
Overigens heeft  onze externe accountánt naar aanleiding van de br ieven van de heer
VeÍhoeí van 7 maart 2002 over de jaaíekening 20OO en van 19 maart 2002 over de
iaarrekening 2001 een onderzoek ingesteld naar de kr i t iekpunten. De íes! l taten zi jn ons
per brief van 2 septembeí j.l. gepresenteerd. Deze brief is bijgevoegd êls bitlage 3. h
samenvatt€nde zin geeft de accountant hieíin êan dar hij de conclusies van de heer
Verhoeí niet deelt. Kortheidshalve verwiizen wij naaÍ de brieÍ van de accountant.
Naast de accountantsverklaÍingen oeíenen Gedeputeerde Slaïen op grond van de
Gemeentewet Í inancieel toezicht ui t  op al le gemeenten. Op grond hiervan woíden a e
begrot ings- en verantwoordingsdocumenten van de gemeente DoÍdÍecht ter beoordel ing
toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Zuid Hol land. Ook van de provinciaal
toezichthouder i .c.  het Col lege van Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol land heeft  ons
Col lege nooit  op welke wi ize dan ook beÍ ichten ontvangen die aanleiding geven om de
iuistheid en betíouwbaaÍheid van inhoud of inr icht ing van begÍot ings en/of
veíantwoordingsstukken van onze gemeente in twijÍel te tÍekken.

2. Comptabilitóitsregels in ontwikkeling

Sinds begín jaren '80 is een ontwikkeling gaande waarbij stapsgewijs de
comptabiliteitsvoorschriÍten voor gemeenten en píovincies woÍden aangepast richting de
verslagleggingsvoorschriÍten zoals die gelden vooí het bedrijísleven í.c. titêl I van Boek
2 van het BuígeÍlijk Werboek (BW2). De belangrijkste reden die aan deze ontwikkeling
ten gÍondslag l igt ,  is de behoefte aan een meer bedÍ i j Ísmatíge manier van weíken bi j
provincies en gemeenten waarvan de wi jze van verslaglegging een belangí i jke
component is.  Deze ontwikkel ing is bi j  gemeenten concreet vorm gegeven o.a. in 1985
door de aÍschaífing van het kasstelsel en invoering ván hel stelsel van baten en lasten.
Éen overstap waarvan de invoering overigens nu pas ook door en voor de rijksoveíheid
zelf wordt voorbereid. De tendens werd binnen gemeenten verder versterkt door h€t
zogenaamde BB|-traject en de nieuwe cemeentewet eind jaren '80 - hêlverwege jaren
'90. De wetgeveí heeÍt echteÍ in regelgeving tot op heden altijd duidelijk rekening
gehouden met hel feit dat overheden principieel anders zijn dan bedriiven. Het
zondermeer van toepassing verklaren van 8W2 op verslaggeving door overhedên heeÍt
ook daarom niet plaatsgevonden. Op di t  moment geldl  dên ook nog steêds speciÍ ieke
regelgeving voor de verslaglegging door gemeenlen en provincies. Zoals gezegd l igt  de
hr/idige regelgeving vast in her Besluít comptêbiliteitsvooÍschriÍt€n 1995. Het Besluir
comptabi l i te i tsvoorschri Í ten 1995 zál worden vervangen door een nieuw Beslui t
comptabiliteitsvoorschriÍten 2OO4. Gemeenten benadrukken (via de Vereniging van
NedeÍlandse Gemeenten (VNG)) dat de eigenh€id van dê gemeentel i jke huishouding
hierbij tot haar íecht moet komen. De huidige comptabilitêitsvoorschriften {CV95) laten
op dit punt nog veel ruimte voor interpretátie. Deze interpretatieruimte is de aánleiding
geweest voor de wetgever de comptabiliteitsvoorschriften weeí door te lichten. Uit deze
doorl icht ing zi jn een aantal  veranderingen ten opzicht van de CV 95 voort  gekomen, die
zul len worden verwerkt ín het nieuwe Beslui t  comotabi l i te i tsvoorschri Í t€n.



3. Ruimte voor inteÍpÍetatie van regelgoving

Aldus blÍkt in de huidige comptabiliteitsvoorschdften ruimto aanwezig te zijn voor
interpretatiê, Hierdoor bestaan v€rschillende visies op de wijze waarop het resultaêl
wordt gepresenteeíd. De heer Verhoeí zijn kíitiêk is hieí grotendoels op gericht. De hêer
Verhoêf redeneert strikt volgens dê vêíslagleggingsregelgeving uit het BW2 en komt zo
tot een keuze voor de zogeheten "all-inclusive" presentêtie van lasten en baten. De
accountant gaat hieí in ziin íoactie van 2 september jl. diepêr op in. Nêt als vesl andere
gemeenten opteert Dordrecht tot op heden voor een weergave van het resultaat volgens
de 'netto-methode'. Het íesultaat wordt bepaald als saldo op de exploitatie van lasten en
baten uit de zgn.'gewone bedrijlsr/itoeÍening'. Een eventueel voordelig resultaat is vrii te
bestemmen, een êventueei nadelig resultaat woÍdt verrekend met dê algemene Íeserve.
Buitengewone baten en lasten woÍden volgens de netto methode niet in het exploitatie-
resultaat tot uitdíukking gebÍacht vanwege het veelal incidentele k6rakteí en het gÍillige
beeld dàt dit in de jaaílijkse exploitatieíesultaten zou opleveren. Van wezenlijk belang is
bij de netto-methode wel dat buitengewone lasten en baten altiid met expliciête
besluitvoíming vên de.aad worden verwerkt. Een voorbeêld hieívan betÍeÍt de
opbíengsten uit de verkoop EZH-aandelen in 20OO die tus6enrijds aan de gemeenlelijke
reserues wêíden toegevoegd-
Wel bereiden wij ons op de invoering van het nieuwe Besluit comptabiliteitsvoorschíiíten
voor en hebben wij als stap in deze richting in het stadsiaarverslag annex iaaííekening
2OO1 lblz.  í8 in deel 2 de productenrekening) al le toevoegingen en onttrekkingen aên
reseÍves op stadsniveau -naast het netto-íesultaar aparr zichtbaar gemaakt.

4, Conclusies

1. de iuistheid en betrouwbaarheid van de begrot ings- en
verantwooÍdingsdocumenten van de gemeente Dordrecht staat ons inziens niet
ter discussie, Genoemde documênten voldoen eveneens aan de wettel i jke eisen
die aan de inrichring en opmaak worden gestêld. Eén en ander blijkt ook uit de
beoordeling dooí de exteÍne accountant en mag worden afgeleid uit het toezicht
zoals dat wordt uitgeoefend dooÍ het College van Gedeputêerde Staten.

2. voorbereiding van a€npassingen in de verslaglegging die naar verwacht ing met
ingêng van het begrot ingsjaar 2004 zul len voortvloeien ui t  de invoering van het
nieuwe Beslui t  comptabi l i te i tsvoorschri f ten zi in Íeeds gestart .  E.e.a past in de
ontwikkel ing gericht op een bedri j Ísmatige manier van werken waaraan binnen
onze gemeente al gedurende lange tiid concreet invulling woÍdt gegeven.

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT.

H.W.M. Wessel ing

de burgemeesteí

R.J.G. Bandel l


