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Onderwerp :
Jaarrekening 2000.

Geachte heer Verhoef,

Uit uw brief leidên wíj af, dat u zich intensieÍ bezighoudt met het beoordelen van
jaarrekeningen en begrotingen van provincies en gemeenten. Voor het functioneren van
het openbaar bestuur is een kritische houding van belangstellende burgers van gÍote
betekenis. Dat geldt ook voor uw inzet.

In uw mail aan de Eindredactie van de Leeuwarder Courant, die wÍ van de Leeuwarder
Courant in afschrift hêbben gekregen geeft u aan, dat u voor uw analyses geen gehoor
krÍgt bij het bestuur van het NIVRA en de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties.

Onze begroting en ons jaarverslag worden beoordeeld door het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in het kader van het wettelijk toezicht. Tot nu
toe gaven begrotingen en rekeningen geen aanleiding tot preventief toezicht.

De rekening wordt gecontroleerd door Dêloitte & Touche accountants. Wij hebben altijd
een goedkeurende verklaring ontvangen. Het oordeel van Deloitte & Touche luidt, dat de
jaarrekening 2000 een getrouw beeld geeft van de financiële positie op 31 december
2000 en van de baten en lasten over 2000 in overeenstemming met de grondslagen voor
Íinanciêle verslaglegging volgens het Besluit Comptabiliteitsvoorschriften 1995 en
overigens ook voldoet aan de bepalingen inzake de jaanekening zoals js opgenomen in
dit besluit.
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De externe accountant brengt verder een Verslag van bevindingen uit. Dit verslag maakt
onderdeel uit van de stukken die aan Provinciale Staten wordt vezonden bij de
behandeling van de jaanekening. in dat Verslag vindt een nadere analyse van de
rekening plaats en zijn verbeteringsvoorstellen opgenomen. Wijzijn ons ervan bewust, dat
er verschil in systematiek beslaat tussen overheid en bedrijfsleven. Wij werken er jaar op
jaar aan om verbeteringen doorte voeren.

Het is u naar wij aannemen bekend, dat momenteel vooÍstellên worden opgesteld tot
wÍziging van de Comptabiliteitsvoorschriften 1995. Deze wízigingen vloeien voort uit de
dualisering van provincies en gemeenten, waaryoor wetsontwerpen aanhangig zijn.
Verder vloeien deze wijzigingen voort uit het ondezoek naar de eigenheid van provincies
en gemeenten. Deze eigenheid heeft te maken met de verslaglegging, zoals deze is
voorgeschreven voor het bedrijfsleven in het burgerlijk wetboek en de wijze waarop deze
zijn vertaling moet vinden in de Comptabiliteitsvoorschriften. Zodra de voorstellen tot
wijziging van de Comptabiliteitsvoorschriften van kracht ztn voeren wij deze uiteraard uit.

Wij zÍn van oordeel, dat er geen gÍond aanwezig is voor de door u getrokken conclusie,
dat de rekening volledig overgemaakt zou moeten worden en uw suggestie, dat wij de
burger en onszelf belangrijke infoÍmatie onthouden.

Hoogachtend,
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