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Geachte heer Verhoef,

HartelÍk dank voor uw reactie op de Jaarrekening 2005 van onze gemeente.
Zoals u weet zijn wÍ als gemeente gehouden aan regels bij het opstellen van de
jaarrekening en de begroting; het Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten. De mate van detailleÍing gaat ook ons op onderdelen te ver, vooral gelet op
de zogenaamde eigenheid van gemeenten. Deze regels moeten door ons toegepast
wot-dên

Het doel van de jaaÍrekening is dat wÍ als College verantwoording afleggen over het
gevoerde beleid (wat hebben we gedaan). Daarnaast wordt ook financieel
verantwoording afgelegd.
Uw opmerking dat het resultaat over 2005 hoger is dan gepresenteerd en dat dit'verzwegen' woÍdt ontkennen wij met klem. Op bladzijde 11 van de Programmarekening
staat het volgende: "Het vermogen van de gemeente is in 2005 aanzienlijk toegenomen
voor de verkoop van Wavin-aandelen door WMO Beheer. Dit leverde een boekwinst op
van € 6,9 miljoen. ...' Ook in de ProgrammabegÍoting 2006 (vastgesteld door de raad in
november 2005) is hiervan reeds melding gemaakt. Er wordt dus niets vezwegen.
Deze incidentele bate is toegevoegd aan de Algemene Reserve. Overigens is het
reservebeleid door de raad in november 2006 opnieuw vastgesteld. Het aantal reserves
is aanzienlijk teruggebracht.

Wij proberen de verantwoording op een zo eenvoudig mogelUke wijze te presenteren;
echter wij ontkomen niet aan het opnemen van enige boekhoudtechnische termen. Een
balans is nu eenmaaleen balans, met alziin specifleke eisen.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders van Losser,

locoburgemeest


