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Geachte heer Verhoef.

Naar aanleiding1?n uw vezoek om een €aetie op uwbrief van 6 november200l inzake de
jaarrekening 2000 van de Gemeente Lelystad berichten wij u het volgende.

Wij hebben ons verbaasd over uw mening aangaandê dê inhoud van onze jaaÍÍekening. Het kan u
niet ontgaan zijn dat onze jaarrekening voozien is van eên goêdkêurcndê accountantsverklaring.

Uw opmerkingén aangaande onze jaarrekening zijn vooral gebaseerd op de
veÍslaggevingsvoorschdfren voor het bedrijfsleven. Zoals u in uw brieÍzelf ook aangeefr zijn de voor
ons geldênde wettelijke voorschriften de gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften 1995. In deze
voorschrifren worden de zaken die u in onze jaarrekening als onjuist aanwijst expliciet toegestaan. Wij
noemen ondefmeet :
. Hêt hanteren van de netto-methode bij activering vaste activa (artikel49, lid 2 f3);
. Hettoerekenen van rente aan reseNes (artikel49, lid 2 b);
. Het rubriceren van nog niêt bestede geoormerkte rijkssubsidies en tariefsegalisatierekênangen

onder de bestemmingsreserves (artikel43 lid 4 a en b).

Daarnaast concludeert u uit onze jaarrekêning 2000 dat de vootziening afuloeiingskosten voor een
onbekend bedrag te hoog is. WÍ kunnen niet herleiden waarop u deze opvatting baseed. Wij kunnen
alleen meedelen dat elkjaar bij het samenstellen van dejaarrekening de omvang van dê
voorziêningen opnieuwwoÍdt bezien en wordt afgêzêt têgen de Íisico's die daaruoor gêldên.

Dat u wellicht beroepsmatig mindergêlukkig bent met de ruimte die de comptabiliteitsvoorschriften
aan gemeenten laten voorwat betrefr de verslaggêving kan voorons gêen rcden zijn om het eens te
zijn met uw mening dat onzejaanekening niêt betÍouwbaarzou zijn en dat deze niet zou volcloen aan
de wettelijke eisen die gelden voor het opmaken vên dê jaanêkening.
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Zo.ls u ong€twijÍeld wêet zulhn de comptabilibibvoorschrifrên over enïl€ tijd op ê€n aanbl punten
worden gdflqzigd en zal in d9 rich[ijn€n meer aansluiting worden gezocht blj de tekst zo€k
opgsnomen in hst Burg€dijk We{boek. ZodE deze voorschíiíbn van kracàt wodEn zullêfl wij onze
jaerÍekening ean de gq^,izigde voorscirifren aanpaEsên.

W zullen uw brisl ên dit antwoord aan u voor de Gemeenteraad ter inzag€ lGgg€n in het vêrtrouwen
dat het onderw€rp daamge gepaste aandacht krijgt.

HoogachFnd,

buÍgem€esbr en rwtl}oud€rs van Lelystad,

do 3rcístaíis, de br

dts. Ch. Leeuwê


