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Geachte heer verhoef.

In reactie op uw brief van 4 trovember 2002 met betrekking tot de jaarrekening van de
gem€€nl€ Hoogeveen over hetjaar 200l heefi de gemeenteraad op 28 mei 2003 ingestemd
met het rapport van een onderzoekscomrnissiejaanekening 2001.

Het beteffende raadsvoorstel en het Épport van de onderzoekscornurissie treft u hierbij in
afschdft aan.
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GEMEEI\ME HOOGHTEEN
Ondenoekscommissie jaarrekening 2O0I

Rapport

Inleiding.

Op l9 dec€mber 2002 h€€ft de raad de ondefl oekscommissie jaaÍrckeniDg 2001 iogesteld. Deze
mEmissie bestaatrde uit de raadsledeo Metselaar, Bottenheft, Slottje etr Ko[, heeft eeo onderzoek
gedaan naar d€ jaarÍekeDing Z)01. De commis,sie heefl vervolgeos een rapport opgesteld en biedt
dit rapporl hieóij aatr aatr de rrad.

AadeidiDg.

De Commissie BestuuÍ was op 9 decrmbeÍ 2002 vatr ooÍdeel dat een koí nader onderzoek nodig
was om een passend aítwooÍd te kuoDen formuleÍco op de bíef vaÍ de heer dÍs L.W.Verhoef ,
gezieo de zeer iDdÍingende kritiek daarin op de kwaliteii vatr de jaifÍekênitrg als contÍolemiddel
voor de Íaad. De kritiek vas de heer Verhoef is sameD le vatten als: het ha eren van het stelsel
van batetr eÍ hlstea is zxlatrig onvoldocnde eo het rubdceÍên van de reserves eÍ vooÍzienitrEeD ij'
zodanig verwarÍeÍd, dat, eoerzijds, dit strijdig is met het Besluit comptabiliteitsvooÍschÍitlen 19!)5,
asderzijd$, de Íaad bieÍdoo. een onjuist beeld krijgt van de finaÍcièle positie vatr ds gemeente.

Werkrviize commissie.

De ooderzoekscommissie uit de Íaad heeft stukkeo verzameld cn een g€sprek gevo€rd met hcl
hoold vaí de afdeliÍg Financièn, dê heeÍ J.Il. BNàs en de accou latrls W.O. Sierksma en M. v?ur
Opzeeland van KPMG Accountanls N.V die veiantwoordelijk waren vmr de motÍole op de
jaarÍekening 2001. Na deze gespr€kketr heeft de q)mmissie d€sgevÍaagd nog e€o schÍiftelijkc
reactic van 18 fcbruari 2003 ontvangen vau W.0. Sicrksma. Deze reacde is gehecht aatr dit Íapport.

Vervolgeos heeft de conrmisgie een Íappoí vooÍ de raad opgesteld met beviodingen en
aanbevelingeo. Dit Íappoí is teÍ kennisneming aao het college eo de persoDen waaÍmee gespÍckken
zijn geverd vooÍgelegd. Bvenluele rcaclies zijn aan dit Íapport gehecht.

De commissie is ambtclijk ondersteund door dc 8Íiffier.

Het onderzoek

De commissie heeft voor haar onderzoek de beschikking gehad over de volgende docume le|l:
l. BÍief van 4 novemb€Í 2002 van L.W. VcÍhoef.
2. tlrief van 8 oovcmber 2002 var M. tristra.
3. Besluit comptabiliteitsvooÍschriften 1995 'rrct tí)clichling.
4. Nolulen commissie Omgeving van 13 mci 2002.
5. Notulcn commissie Samenl€ving van 14 mci 2(X)2.
6. Nolule tummissic Bestuur vàn 16 mci 2002.



7. Deskundigetrverslag met accoutrlantsveÍklaring vaÍ 23 mei 2002 van W.O. Sierksma vÀn
KMPG Accountaots N.V.

8. Rractie van college op deskuodigeÍverlag va 28meí2í.J[�2.
9. Ilrief van 29 mei 2002 va! college met atrtwoorden op diverse vÍagen, mcl bijlag€.
l0- Notulen raadsveÍgaderitrg van 30 mei 2m2.
I l. NoluleÍ va! raadsveÍgadeítrg vaD 27 jutri 2002.
12. l)€ jaarÍekening 2m1.

De eomu ssie heeft de bovengeno€mde gespr€kken gevoerd aÀn de haod vao dc volSerdc vragell
die gelct op de ComplabilileilsvooÍschriften 1995 zijtr afgeleid uit de bícf vaD Í-.w. VcÍhocf.

Voldo€t de jaarreketriog 2001 aatr de geldeÍde comptabiliaeiasvoorscbdften?

Subvragen:

1. Zijn er aanzienlijLe bealÍagen buiteo de Íekening gelaten?
2. Als cr (delen van) baten en lasten buiteD de Íekening zijn geboudeo, zija datr de wel

opgerDmetr baten en lasten onbetrouwbaar?
3. ls het eigen veÍmogen Àan het b€gin en aao het eind vaÍ het veÍslagiaar juist bepar d?
4. Zij[ eÍ vasle activa teo onÍechte aan de debetzijde va$ de balaos opgeoomen?
5. Zijn eÍ ficlieve rentelastetr opgenofien vooÍ det beslaande schulden?
6. Zijn er tetr oÍrechte bedragen aaogemeÍkt i s reserve die io feitc nog niet b€stede

BcoormeÍkte Íijksbijdragen zijo of taÍief segalisatief ondsen?
?. ZUn eÍ vd)Ízieningen of reserves die niel zÍn opgeoomeo io de bi ans?
8. Mist de jaaÍckening wetlelijk voorgescbreven toelichlingetr?
9. Wordcn de begrippen reserves eu vmrrzienirgeo vcrkecrd gcbruikl?

A|s deja!ÍrekéÍing niet Geheel) voldo€t aàÍ de geldetrde cooptabiliteitsvoo$chdften, krn
dan ni€lt€min een verantwoord oordeel woÍdetr gegevetr over de finsnciêle positic vdn de
g€rB€ctrtt?

Welke aatrbevelingen kÀn de commissic doen nadr aonlciding van het a[twoord op dr
boveDsleende vÍÊgcn?

Bevindingen,

I)c comnrissie cur$latccÍt alleruclst dat {jr een duidelijk veÍschil va 

 

inzicht is tussen dc heer 1..W.
Verhocf en het hoofd van de eig€n aldeling |inancièn cn dë €igetr accountaot als het gaat om de
uillcg van dc arlikeleÍ uit d€ ComptabililcitsvoorschÍiflcn 1995. Dc commissie conslalcerl dàl (le

hccr Verhoef zij opvattingen soms io suggestievc bewooÍdingen breogt, maaÍ gaat hierran vooÍbij
omdat hcl de commissie allcen Saal om de inhourj van het meuingsverschil.

I)r comnrissie curslatc€rl dat dc vraagslellingcn en zeker rle subvragen niel aan hun docl, structuuÍ
te geven aan het horeo vàn betÍokkcotjn, hebb€n voldaan. Zowel het hoofd van dc afdcliu8
Fi a ció 

 

vao lÍ()og€v€cÍr àls de acq)untants van KPMG verklaarden het mo€ilijh te vindcl op dic
vÍagcn tn le gaan.
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IIct hoofd Fioatrciëo verwees naar de a@outrtaotsveÍklaÍhg en slelde dat allc ha[delitrges
voortvloeiden uit de begroliÍg eD Daderc raadsb€sluiten.
l)e accouotatrts wezetr er op dat oaast de bedrijfs€coDoDische b€gripGhatrteritrg ook het begiDsèl
vao begotingsautorisatie eÍ beleidsvrijheid in d€ codptabilíeitsvooÍschrifretr vatr b€latrg is en het
laatstc daaÍbij voor gaat. Er ontstaa! daardooÍ arbitÍaire momentei, waarbÍ de beoordeling
hunncrzÍds uilgaat van DoÍm€n die iD hei maatschappelijk verke€r als aanvaardbaar worden

Waar de accoutrta.trt in zija verklaring zegt dÀt de jin Íekedtrg 2001 voldoet aan de weiteljke
bcpalingeo inzake de jaarÍekening zoals opgenotrreo io het Besluit C-omptabiliieitsvooÍschrifteo
1995 (zie pag. 3 vatr het deskuÍdigenrapport) houdt hij uitdruttelijk rekeoirg met hèt uitgangspunt
dai het daiubij Saat om het voldoetr aatr de Dormen die io het maatschappelijk ve.keeÍ als
aanvaardbaar worden beschouwd. Hij stelt iD zijo brief val 18 februari 2m3 verder uitdruk&elijk
dat het b€ginsel dat de begmtingsautorisatie eD beleidsvrijheid vooÍgaat op de b€drijfsecotrom$che
begriFshanteÍiog juist een van de keomerken is vÀn de bijzordere bepalitrgeo die de
C.mptabiliteitsvoorschriftetr 1995 bevatter

De commissie heeli in de totstatrdkomingsgeschiede s vatr het Besluit mmptabiliteitsvooÍschriflen
1995 noch io jurisprudeotie aadeiding kutríeÍ vitrdetr om te komen tot hel ooÍdeel dai deze
tel"telijke inte.pÍetatie vaÍ de vooÍschriftetr in stíjd is met het Íecht. VaÁ ooregel6atighedeD iD d€
jaanekeuing 2001 is de mmmissie datr ook det geblekeB. VooÍ zover de opvattitrg vatr de heer
VeÍhoef iítoudt dal alle bateÍ eD lasteD itr de staat van baleo €tr lasteo wordetr opgenometr acht de
comnrissie dit eetr puriteiÍs€ opvatling waaíoe de toetr vatr krncbt zijode
complabiliteitsvooÍscbrifren niel veÍplichtteÍ. Overigens heeft de commis,sie vemomelr dat d€ heer
Vcrboef irmiddels eeo Íechtsgeding heeft aatrgespa[oeD tegen een aantal accountaÍts(kantoren)
oveÍ deze kwesties. Daamee is de waag DaaÍ bet voldoen aan die mmptàbiliteitsvoorschrifte[ bt
eèD aartal andeÍe decentÍale oveÍhedeD ondcÍ de rechtcr gckofireD.

Als wij het vermogen vatr de gemeente defidèren als het saldo van alle op geld waaÍdcerb c
Ícchten en verplichtitrgen van de gemecnte, baten als alle veÍdeerderingen vaÍ die rcchte cn
vetmiDdeÍiÍgeD vatr die veÍplichlhgetr alsmede lasteo als alle veEriodoritrg vàn die rechle[ en
vermcerdeÍingeo van die veÍplicbtingeD, dan is bet saldo van baten etr ltstet io ecnjaar per
definitie de wijziging vaÀ het veÍmogen in dat jaar. Op gÍood vall de comptabititeitsv@rscbÍifleD is
het eigcn vcrmogeD de som van de reserves en het saldo van de rekeoiDg vaÍ baten en lasteo.
Tussenlijdse mutaties itr ÍeseÍves dieÍretr dus bij de bepaling van het vermogen le woÍden
belÍokken. Wel dient de raad biertoe te besluiten. llet is de commissie niet eeblckca dal zulks io
het jaiu 2001 niet is gebeurd.

IIet inzicht van de Íaad in de resullaten vaD het vcrslagiaar eo dc fioaociële positi€ is cÍ naaÍ het
oord€el van de commissie mee gedieod als de rÀad zclf dc Íardvoorwaarde! helder foÍmulceí. De
ràad kar dil voor de tookomst verzekeren dooÍ goed doordachlc verordcningen op grond van de
aÍikelen 212 en 213 van de Gemeentewet vasl lo stellen waaÍin de kàdeÍs worden gestcld waa&an
coll€ge en accountant zich hebben tc houden.

f)e comnrissic conslalcert dal genoemd verschil van inzicht zich lijkt te conceniÍeren op hcl
omgaan met ÍescÍves e0 v(x)Ízieniog€n. Duidelijk is da( dc complabilileilsvoorichriften voor hel
bcgrip voorziening aarsluiling hebbcn gezocht bij h€t Burgerlijk Wetboek. Een voorzictriDg nra8
alleen wotden g€nomcn als er sprake is va 

 

een t€ kwantificercn financiële veÍplichtiDg of
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tina$ciecl risico. RerÊÍves zijtr veÍmogenbestanddelen die als cigea vermogen zijn aÀn le merkeÍl
e dic bedrijfsecooomisch gezietr wij zijn te besleden. ReseÍv€s wordcD onderscheiden iÍ een
algcmene ÍeseÍve ed bestemmltrgsÍ€serves. De oÍderveÍdeliog daartuss€o is gebaseerd op politieke
b€slissirgeo (toelichting Comptabiliteil,svoorschdfr e\ pag. 23 -U).

De accouotaot heeft al in zijÍ deskuÍdigeDrappoÍt oveÍ de jaar.ekeoiag 2001 aaÍgegevcn dat het
vcrcislc ooderscheid tus,sen reserves en voorzieniDger iD de jaarretedog 2001 niet is aangehouden.
De raad hcctl d€ze materie bij de behandeling van de jaaÍÍekenitrg 2001 bespÍoken etr votrd dat dit
vour dc jaarrekeniog 2002 ií ord€ moÉl zijo.

Verhoef meÍll op dat eÍ een discrepanlie is tussen enerziids hct saldo van baten en laslcn en
anderzijds de mutatie van hei vermogetr zoals dic blijkt uit d€ balans.
De commissie corstateert op dit purt dat ei in 2001 Íechtstreekse mutaties itr het eigeD vermogen
hebben plaatsgevondeD, waawan de Íaad weliswaar op de hoogte was, maar die eeÍ tralspalaole
verantwooÍdiog achteraf niel bevoÍdeÍetr. De commissie gaal eÍ vao uil dat voor de jaarrekering
2002 regulieie mut|ties ir dê rës€rves via hei Íesultaat lopen, zoals ook door de accountalt in zijn
deskuodigeorappoÍt is iutrbevoleu. Dc couclusie katr hieÍ echteÍ nie! zijn dat de mad onjuist
geíD-foÍmeeÍd was.

VooÍ wat beheft het hatrterctr van het stelsel van baten etr lasten heeft de commissie geetr
aanwijzingen dat het det opoemetr in de jaarrekelitrg van bepaild€ baten of lastetr heeft geleid td
eeo otrb€trouwbaar iozicht io de fioalrciëlc positic. Wel acht de cl)mmissi€ het verstandig dat teÍ
verhogiog van de tÍansparantie echt ook alle baten en lasten itr de ÍekeoiDg woÍden opgeaoÍreD.
Het gebruikelijke systeem van budgetoverheveling moet Daar hêt oordeel van de commissie woÍde
ingedamd. Er moeleD met andeÍe wooralen Seen posten als lasl io de jaarÍckeaiÍg worden
opgcnomen irls daarvoor itr het vorslagjaÀr gecn harde verplichtingen zijn aangegaÀn.

Sanretrvaltctrd koml de commissic tot de conclusie dÀt var strijd mcl de
c:omptabilileitsvooÍschrifteo in de rekk€lijkc zio van het woord geon sprake is geweesl bij dlj
jaarrekeuing 2001, maar dat de iMichtcli.jkheid voor de raad kao woÍdco vcÍbcieÍd. Daiubrj wrÍc
goed acht le slaan op de aanbevelingen die de eigen accountaDt in zijtr deskuodigetrrappoí heeri
Bcdaatr. De Íaad heefl geetr verkecÍd beeld gekegen vaÍ de financiële positie van de gemeente. f)c
krilick op de ÍubÍiering van Íescrvcs etr voorzi€ning€r acht de commissie juist, maaÍ Íceds
voldoende behandeld in de Íaad naaÍ aaoleidingetr vao de opmeÍkjDg€n vàn de eigen accounlant
hierover. De commissie beveelt aatr de heer VeÍho€f dienoverc€nkomsliq le aotwooÍden.

Aldus vrstgesteld op 6 mei 2003

Dc griffier, De voorziltcr,

J.P. Wind. (;. M0lsslairr


