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Eíik Hoogendoom

Brieí dr6. L.W. VeÍhoeÍ ov€r dê laarrekening 2002

Geacht€ heer VeÍhoef,

De leden van d€ g€m€enteraad hebben k€nnis genomen van uw bri€Í van 30 seplemb€r 2Om over uw
beoordêling van de jaarrekêning 2002 van de gemêênlo Gouda en uw heíinneíingsbrief van 24 maart 2004,
Wij excuseíen ons voor de lale beantwoording van uw brief.

Ten aanzien van de inhoud en toonzetting van uw briet hecht€n wÍ er aan u het volg€nde te meldon.
D€ voltallige gemeerieraad hs€ff zich buitengewoon geèrgerd aan cle wijz€ waárop u meenl uw standpunt
inzake de iaanêk€ning t€ moelen veíwoord€n. De raad neemt dan ook krachtig stellíng têgen uw
beschuldiging dat het gemeentebostuu van Gouda zich schuldig maakt aan, door u ve.meenoe,
bo€khoudfraude.
Zoals u bek€nd zijn de gemeentelijke jaarrekeningen van mol ên 2OOZ voozien van e€n goedkeurcndê
vêrklaíing van de acÍountaít en heeft ook d€ provincie Zuid-Holland b6ids iaarrekeningon gêaccordeeíd.
Accountantsveíklaring en provincialÊ goedkeuring waaíborg€n naar onze mening dat de jaarrekening een
gslrouw beeld laat zien van de baten en lastên van de gemeerÍe. Uw beschuldiging van tÍaude werpen wê
op grond van het bovenstaandê dan ook veír6 van ons.

UiteÍaard ontz€ggen wij u niet het recfit om, op basis van inteíprotati€ van richtijnen, van mening tê
veíschillen met uw vakgenot€n. Dat neêint niet wêg dat wij volstrêK alstand nemen van d€ wijze en loon
waarop u m6sÍt die vakinhoudeliik6 discussie over het hoofd van gemeenleradên, waaronder diê van
Golda, le moeten voerên.
Op een d6ígêlijke wÍze wens€n wiidan ook niet lang6í met u tê communiceí€n.

Dit neemt nist weg dat wij u intormêrcn over het votgênde.
Beeds in het begrotingsiaar m03 hebben binnen onze gemeente de prcgrammabegíoting en de
produclenraming hun infede gedaan. Hiermee werd vooruitgelopen op de veplichting om vanaí 2OO4 de
planning en conlÍol cyclus hieíop aan le pass€n. De jaarrekening 20m gaat opnieuw verder in de uilwêrking
van de niêuws planning en contíolcyclus. De raad hêêft hst college verzocht om de verantwoordingswitze
van hetvêrmogen in de jaarêkoning 2003 op e6n andere leest te schoeien.
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B6c€nteliik hebben wii ov€í dit ondeMerp iníormatie van het co 6g€ ontvangen. Het co êg6 heeft bii de
aanbi€ding van de conc€pt iaaÍÍekening 2003 - die wordt behandetd in de raadsv6rgedoÍjng van 28 juni
2004, d€ volgende aanpassing€n doorgevoero.
- BÍ het voorstol over de jaarÍekening 2003 zal votg€n6 de geldende voorschíiÍten aansluiting woíden

gezo.*n bÍ de vig€rênde CV95 en waar mogelijk reeds worden geanticipeord op de BBV ZtO4.
- In d€ iaaíÍokening 2000 wordt hgl resuhaal na voíwêrking van de dotalies en onflÍekkingen aan de

rês€rves gepíesênt66íd.
- Daarnaast krijgt dgjaaÍÍekening 2OG3 een paÍagraaÍ mêt de mutatie op hêt eigsn vermogen, zodat voor

d€ burger en de raad duidslÍk wordt wat hêt íesultaat op basis van vermogensmutatiê is.
- ln 2003 is dê r6g€ling reserves efl voorziening opgest6td. Dit heell geleid iot €€n evaluatie van d6

reserves op hun aard en noodzakelijkheid. Als gêvolg hiervan zal dê raad worden voorge6teld over te
gaan tol 6ên opschoning van hÊt aantal reseru6s. E€n aantal res€rv6s wordl omqezel in v@rzieninoen
dan wel opgehoven €n toegevoegd aan de algemene Í€sêíve. Door de g€noêmd; opschoning zal 

-

worden ber6ikt dat het eigen vêrmoggn een geaclualis€€íd beeld ge€ff €n wordt het aanlat res€Íves en
voorzisningen aanzenlijk bep€rld.

WÍ gaan er van uit dal hielmee een go6de stap is gezet op w€g naar een dooí u ên ons vooígeslane meer
lÍansparante jaarÍekêning.

Hoogachtend,

de vootz itt6í,
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