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G€achte h€€r V€rhoeÍ,

Naa. aanleiding van uw b.ief d.d. 28 juni 2002 kunnen wlj u hêt návolgend€ m€dedel€n.

P.oc€durs€l g€ziên handelên wij niêt in slÍljd mêt dê comptábiliteÍtsvoorgohrift€n. Enerzijds àjn
€r stordngen of ontb€kking aan de (bostemmings)rcservê opgênomen in de begroling 2001 en
andszij& \,qÍÍi dg financiël€ paragraáf €ên inhgraal ondèrd€el bij dg rcorgtellon waaover de
gêmeen!êÍaad haar b€8luit noomt.

HiêÍmee ljn dê dooa u gêstelde vragen beantwoord en wïken de door u ter discussiê gÊsteldê
b€drag€n ni€t af van hetgê€n in de jaanêkenlng 2001 is vastgest€ld en go€dg€k€urd. Wd
ondgíkennen wij de landslijks discussi€ omF€nt d€ voorschrifren on regêigsvlng voor lagere
ov€íh€den. W|J volgen de discussie met glote matê van int6rsssê.

VVli gaan gr vanuit u higmgs voldoende t€ hebb€n gelnbrmeerd.

M€t vriendelijkg gro€t,
burg€m€ester €n wsthouds.s van do gem€êntê Houten
dg secreiaris, dê burgemeester,

Ll- e
dls. fl. Oveóosch

Bij haanhddrr! dà16 an kfharÍ vaft.l&n.
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Aan de commissie B€gtuur Houten, 6 augustus 2002

Ondení€rp
Vragên van dhr. Verhoêf or'er jaanekening 2001

Voo]stgl

Instemmên met beantlvoordeing middels bijgaande coocept brief

Inlêiding

Dhr. drs. L.W. Veíhoef RA uit Wijk bij Duurstede heeft per briet van 28 juni 2002 g€reag€erd op de
jaanekening 2001. Dhr. VerM h€eft over eerdere jaáírekeningen van onzo gemeente ook zijn mening
w€êrgêgeven in briev€n. In hot senio€n@nvent van 16 juli 2002 is afg€sproken dat de antr4oordbrief wordt
besproken in do commissle trêsfuur.

Dhr. VeóoeÍ heefr dê gemeenteraad een bÍiêf doen toekomen (gedateerd 28 juni 2002) over de
jáarÍekêning 2001. Hi€rin maakt zet dhr. Verhoef uiteen dat naaí zïn mêning de jaarrekening van Houten
over 2001 niet betÍolwbaar is en hij stelt 2 vragen:
1. Wat is het tr€rkelïke saldo van baten en lastên van de gemeênle ovêr 2001?
2. Wat is dê werkelike omvang van de rssêryea einde 2001?

Daamaast veÍwoordt Dhr. Vêóo€f e€n aantal slándpuntên in ljn briêf. Hij is o.a. van rnêning dat Houten
zich niet houdt aan do gemoentelïke comptabiliteitsvoorschriftên-

LandglIko dlacuaaio

Over interpretaties, grenzen en inhoud van voorschriften kunje natuurlijk altijd discussiëren, maar in
essentie heeft dhí. Verhoêf ongelijk: de jaar.ekening 2001 voldoêt wel aan die êisên. Dê afgelopen jaren
heeft dhr. Verhoef driê gedingen over dit ondeMerp v€doÍen (t\ /ee via een tuchtecht€liike procedure bij
het NIVRA en één bij het College van BeÍoep).

Oe disclssie over de voornoemde 2 vragen is niêt nieuw voor Hout€n en ook niêt in den lande. Vorigjaar
stelde dhr. Verho€f dat do jaarrekêning 2000 van Houten niet betrcuwbaár was, daarnaast is landêlrjk al
een discussie op gang over de velschillênde zienswijze binnen accountsland met namê ten aanzien van
het tenein van lagere ovefteidsfinancièn. Binnen deze discussie worden een aantal meningen als
verwoord door dha. Vorho€Í betrckken.

Dat dezê discussie niet op individueel niveau moêt worden opgelost is reeds ondê*end. wii verwijzen u
hierbï naar een aíikel uit dê Telegraaf van 18 juli2002 (bijgevoegd): accountants wjllen andere
boekhoudregêls gêmeênte.
Uitdit adikelblijkt dat'volgens de accountrantsoEanisatie (Nivra) maken d€ gemeenten en provincies
gebÍuik van uilzonderingsregels di€ alleen voor hen gelden en niet voor bedÍijven. Het Nivra eíkent echter
weldatdie afrÀ,ïkende regels'op zichzelf aanleiding tot discussie vormen". Ook Houten maakt net als vele
lagere overheden gebruik van de in het aÍtikelgonoemde uitzonderingsrêgels.

Op dit moment wordt op landelijk niveau gewêrkt aan nieuw€ r€golgeving in de vorm van niêuw€
comptábiliteitsvoorsóriflên 2004. Momenteel geldt het'Besluit gemeêntelijke comptabiliteibvoo6chrifren
1 995 ; in vooóerêiding is het 'Besluit gemeentelijke compbbiliteitsvoorschdfren 2004'. Over die nieut /e
voorschriflen wordt momênteeleen discussie gevoerd tussen diverse adviesorgianen en het minisleíie. Het
concept Bêsluit comptabilit€itsvoorschriften 2004 is naarVNG, IPO en Raad Financiële Verhoudingen
(Rfv) gostuuíd met de vraag e€n advies te geven over hêt concept voor 1 mei 2002. Wij volgen dezo
discussie met grcte mate van inteÍêsse.



Het hêafi g€ên b€g€vo€gd€ waerdo om de inhotd€liike dlscus6lo op ons Individued nivsao aan ro gaan.
:"^9:lï! ::11 :9,9Írs daï _qry€{ !FE. rrct tÁuisrroo* op ranoeriir ntuáu. óàrom ,,t iren wí uereeos €€ro€. |ng€zette ÍÍrn van niêt inhouddljk r€ag€ren op d€ briEf van dhr, V€óoeÍ handhaven.

Voorlt l

Ger€n vo@aande in te sbmmên met de coírcept ants/oordbriêf aan dhr. VgÍhoêÍ,

BuÍg€meest€r èn ! ,€ó|oudg8 van Houbn.
des€cÍsbris, de buEEÍn€Gt€r,

drs. H. O/íbo6ch C.H.J. Laín€Ís

B{tá06n d. voor u i"r Inzer. toodr d de ,êb.utk6Ïtb

it €dápnd..' bgrgs t{ dr w!oíÉár:
- drcola drfie|dbíi€Í
- eÍtkd: accounbnb wilsn and€Íè bo€khoud.Eg€ls gêm6nb


