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aivikkeling van uw brief over dejaaÍÍekening van de provincie Geldeíland

Geachte heer Verhoel

Op advies van de commissie voor klachten en vêrzoêkschriften aan Provinciale Staten heeft een
discussie met u plaatsgevonden in de Werkgroep Rekening.
De werkgroep heêft h iêÍover gerappoíeerd aan de commissie voor klachten en vezoekschrifren.
(zie bijgevoegde briêD.

De commissie vooÍ klachten en vezoekschriften beschouwtde zaak hiermee als afoehandeld.

Hoogachtend,
de secretaíis.
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Uitkomst bÍeenkomst met de heer Verhoef

ConfoÍm het besluit dat Provinciale Staten op 30 ianuari 2002 heeft genomen _ op ádvies van cie
Commissie voor Klachten èn Vezoekschriften - inzakê de brief over dejaarrekening 2000 d.d. 26
november 2001, is dê heer Verhoef uitgenodigd voor een inhoudelike discussie over de
jaarrekening in de Werkgroep Rekening van 2 septemberjl.
Op 28 augustus jl. heeft de heer VerhoeÍ in een brief mêt eenzelfde strekking als de brief van 26
novembeí 2001 alleen met aangepaste ctlfers gereagêêrd op dejaarrekening 2001.
Tijdens hêt gesprek met de leden van de Werkgroep Rekening heeft de heeÍ Veftoef zijn visiê,
zoals deze in beide brieven is vêrwoord, nader loegelicht.

De leden van dewerkgroep hebbên naaraanleiding van dit gesprek geconstateerd datersprake
is van verschillen van inzichttussen accou ntants ondeÍling en dat veÍschillende interpretaties van
de relevante Wef en Êgelgeving (met name de Comptabiliteitsvoorschriften '1995) mogelijk is.
De heer VerhoeÍ concêntfeert een belangrijk deel van zijn redenering op het feit dat niet alle
inkomsten via dê'winst- en verliesrekening"lopen, en aldus rechtstreeks aan fondsen en reserves
wordt toegêvoegd. Dit zijn echteÍ geen onoirbare handelingen en deze zijn weldegelijk zichtbaar
voor iedeíêen en aldus opgenomen in de rekening. Dê hêêrVerhoefhanteeÉtevens eên beperkte
definitie van de rekening, terwijl wij als WerkgroeP Rekêning en ook onzê accountant ook alle
andere stukken, en dus ook dê balans en verantwoording over de fondsên en reserves tot de
rêkenang rekenen.
WÍ hebben vernomen dat de heer Verhoef met betrekking tot deze materie ten opzichte van êên
tiental accountants van diverse kantorcn een klacht heeft ingediend bij de Ráad van Tucht.
De behandeling van deze klacht zal de komende maanden plaatsvinden en door de Werkgroep
Rekening metbêlangstelling worden gevolgd. In afwachiing van en afhankelijkvan de uitkomstven
deze bêhandeling kan de WeÍkgÍoep Rekening nog terugkomen op haar standpunt.
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De leden van dê werkgroep zrjn echteÍvan mening datdejaarrekening 2001 een goed inzichtgeeft
in de financièle positie van de provincie en op basis van de van toepassing zunde wet- en
Íegelgeving is opgesteld.

Bij deze stêllen wij aan de Commissie Klachten en Vezoekschriften voor om de behandeling van
deze klachten aÍ te sfuiten middels een brieÍ aan de heer Veíhoef. (waain is aangegeven: de
verschi ende interyretaties: dè jaaíekeníng geêft goed inzicht en met veel interesse volgen wíi
de afloop van de behandeling dooí de Raad van Tucht).

Tot slot delen wij u ter kennisgeving mede dat Comptabiliteitsvoorschíiften met ingang van 2004
worden aangescherpt, waardoor dêels tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren van de heer
VerhoeÍ.

Dê Werkgroep Rekêning,

de voozitter

Afschdft aan Cie. Middelen

_P!9!J!sie -
GELDERLAND


