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Geáchte heer Verhoel

Wij hebben genomen van uw brief, gedateerd 26 juni 2002 inzake bovengenoemd onderwerp. L,w brief is
aan de orde geweest in de vercadering van commissie 1 op 2 september2002. Als gevolg van hêt
zomereces van onze raad heefr behandeling helaas niêt eerder plaats kunnen vinden. Wii biedên u dan ook
onze excuaes aan voor het Íeit dat beantwoording van uw brief zo lang op zich heeft labn wachten.

Allereerst wilbn wij u bedanken voof uw kitischê houding. Een kritischê opstelling van burcers komt onze
besluitvormingsprocessên ên de transparantie daaNan alleen maar ten goedê. Wat betrefr de planning- en
controlcyclus zitten wÍ in een continue proces van veíbetering hieruan. Bijdragen hiefaan als de uwe zullen
wij bij het verbeteringsproces betrekken.

Dan een inhoudelijke reactie op uw punten van kitiek waaÍ hêt de samenstelling van onzejaanekening
2001 betrefr:
. Als wij de jaaríekening zouden moeten opstellen striK volgens dê rcgels van het Burgerlijk Wetboek (BW)

en dê Wet op de Jaanêkeningen zou een batig s€ldo, zoals door u in uw brief berekend juist zijn;
. Echter juist om tegemoet te komen aan de eigenheid van gemeenten wijken de Gemeentelijke

Compíabiliteibvoorschriftên 1995 op een aantal punten af van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek
en dê Wetop de Jaarrekenangen;

. Hoewel de Gemeentelijke Comphbiliteitsvoorschriften op zichzelf enige interpÍetatieruimte laten, is het
feit dat erop dejaaírekening 2001 een goedkeuíende accouníantsverklaíing is afgegeven, voor ons
voldoende aanleiding om tê veronderstêllen dat wij die interpretatieruimte niet ruimer hebbên opgevat
dan in 'gemeenteland' te doên gebruikelijk;

. BenW en Raad hebben zowel in de begroting 200í, als in dêjaaírekening 2001 volledige transpaÍantie
betracht, waar het voeding/dotatie aan reseÍves bekêft;

. Een belangrijk onderdeel van de groei van het eigen vermogen betrêft de ontvangen afkoopsom artikel
12, alsmede de ontvangsten als gevolg van de veíkoop van de aandelen EMH. Juist om de gevraagde
transparantie te verkrijgen en dus het rekeningsÍesultaat van deze éénmalige baten te schonen, ztjn deze
baten Íechtskeeks aan het vêrmogen toegevoegd en daar afzonderlijk zichtbaar gemaakt en toegêlicht;

. Van opmerkingen als 'door gemeenten vezwegen of veóoÍgen miljarden" distanÍëíen wij ons dan ook
nadrukkêliik:
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. Tot doq ab rrsnat 200it do ntruwe co.npbulibibvooGdtrifun hun intrdè do€n, woÍdt op oodrírÍ€Ln de
oiítgírhril \,'an gorn€êÍbn wdar hgekadeíd, daarmêe zal ook do opboqví van o€|| g6m!êntd{ke
begÍoling sn raarÍdcning di:àb. tti de b€palingen uit BW koínon b gbn sn toídt €r og oodord€bo ook
aa|| uw bczlEÍên tsgomoet gckomên.

\lvrj m€nen mot boronst anda vokb€nde b Hbên aa.Eêg6v9n dat naar oíEe o[ÍtuÍÍng dê jaíBk€ning
200í voldort 8an d. d€ar4n b rb{ên €isên, h€qêefl ovêrig€||g nist x.€gnosÍnt d€t wii ook in de io6komrt
kÍitbd|ê tÍitr{sn d8 d€ uwÊ, oín b komsn bt €en zo tansp6r.nt mog€liikg b€slultvoÍming -of dat nu dê
jaaÍÍêkêning bctsfr oÍ s€n ander ondeÍl|.erÈ yan hartê blijven bêjul*en.

Hoogachtmd,

Dc raad dcr g€íneenb t/oqn6md,

Weststrate
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