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Geachte heer Verhoef,

Door Provinciale Staten van Limburg is onze comrnissie verzocht om een reactie te
geven op uw brief van l1 en 31 oktober 2001 waarin u opmerkingen maakt ten
aarzien van de jaarrekening 2OOO en de begroting 2OO2 van de provincie Limburg.
De opmerkingen in uw eerste brief zijn voor de fractie vaÍr Croenlinks aanleiding
geweest tot het stellen van wagen aai het college vaJr Gedeputeerde Staten. Het
college heeft daarop inhoudelijk gereageerd.
Dit is voor u aa-nleiding geweest om bij brief vai 3l oktober 2001 ten tweede male te
reageren.

Wij hebben uw beide brieven vooÍgelegd aan Deloitte & Touche Accounta.nts, met het
verzoek deze van commentaat le voorzien,
De reactie vaÍI Deloitte en Touche tieft u a-ls bijlage bij deze brief aan.
Uit die reactie mag naar. onze mening gevoeglijk de conclusie worden getrokken, dat de
handelwijze van de provincie volledig past binnen de toepasselijke kaders. Bovendien
wordt aa-Írgetekend dat op plekken waar zulks wenselijk is, aan\,'ullende informatie in
de vorm van bijvoorbeeld toelichtende tekst is verstrekt. Aldus wordt op een
transparante wiJze gepresenteerd hoe gehandeld is.
Uw stelling dat de rekening onjuist is opgesteld en in het veÍlengde daarvan
onbetrouwbaar en ongeschikt is als verantwoordingsinstrument, woÍdt door de
accountant in elk geval op geen enkele wijze gestaaÍd; de huidige jaarrekening van de
ptovincie Limburg voldoet aarr de eisen die zijn neergelegd in het besluit
Comptabiliteitsvoorschriften 1995.
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Aangezicn de bcantwoording van een aattal inhoudelijke punten door het college va!
Gcdcputeerde Staten in ecÍr ecrder stadiuE reeds hecft plaats gevondcÍI, gaan wij er
van uit d,at uw brieeen van I 1 en 3 I oktober 2OO 1 tl1ans genoegaam ájn behandeld.
Wat ons betÍeft wordt de discussie hiermec dan ook geslotcn.
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