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ceachte heer Verhoef

Naar aanleiding van uw b ef d.d. 2r oktober 2oor inzake bovengenoemd onderwerp delen wij u het

volgendemede.

comDtabiliteitsvoorschrif ten

VooÍ pÍivate organisaties is voorgeschreven dat het saldo van baten en lasten over een boekjaar

zou moeten coÍesponderen met de groei van het eigen vemogen. De comptabiliteitsvoorschriften

\-- zoals deze gelden voorprovincies en gemeenten,maken hieÍechtereen aantal uitzonderingen op.

Zois het toegestaan om bijvoorbeeld ontvangen bijdragen rechtstreeks ten gunstevan reseÍveste

breng en. Toeg estaan js om buiten de staat van baten en lasten om uitgaven rechtstreeksten laste

van Íeserves te doen.

Met andeÍe wooÍden U gaat er in uw vergelijking vanuit dat het Burgerlijk Wetboek deel 2 titel 9
ookgeheel van toepassing is op de gemeenten, hetg een niet conedis.

Goêdkeurenale verllaringen

Ujt de accountantsverklaring vàn Ernst & Young blijlt dat dezeinstantie van ooideel is dat de

concemjaarekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van definanciële

positie per jl december 2oo1en van de baten en lagten over 2oor. De concernjaarrekening voldoet
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aan de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in het besluit ComÉabiliteitsvoorschriften aldus

Em5t & Young.

ook de provinciale toezichthouder is van mening dat de jaaÍekening van de gemeente o99 voldoet

aan de aoor de hogere overheia gestelde regels.

Wij menen te mogen concluderen dat gelet op de goedkeurende verkl aYingen Ae j aarrekenjng van

de gemeente oss wel degeluk een betrouwbaar beeld geeft.

concludc

In aÍwijking van uw visie ziin wij van mening alat dejaaÍrelening van de gefieente Oss wel een

betrouwbaar beeld geeft. Onze mening wordt daarbij vertterkt door de goedkeurende verklaringen

van de accountant alsmede de provinciale toezichthouder.

Buyoemeester en wethoudeÍs van Oss,

De burgemeesteÍ,

H.W.M. Klitsie.
De 9ecÍetafis,

drs. P.F. ldkelet


