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Met het schrilven van I Íebruari il. bent u door de raadsgritfier geinÍofmeerd ovea het teit dat de
geÍneenteraad in ztn vergadering van 7 Íebruari jl. hêeft besloten de aÍhandeling van uw brieÍ van 17
januaÍi 2008 aan het colleg€ op te dragen.

Hieronder geveo wij u een reactie op uw brieÍ.

U schrijft in uw baieÍ al laren ondezoek te doen naar de jaarrokeningen van gemeenten en provinciês.
Bii die onderzoeken bent u tot de conclusie gekomen dat de jaarrekeningen van veel píovincies en
gemeeÍten onbe,lÍouwbaar en misleidend zijn. Dit geldt volgens uw beoordeling mst name voor de
presentatie van de batên en lasten en het saldo daarvan als ook voor d6 píêsêntatie van de financièle
positie van de gemeentên. Ook voor de jaarrekêningen v€n de geme€nto Raalte van de afgelopen
iaren koínt u tot die conclusiê.
U bas€€rt die conclusie op uw constateringen dat in dê gemeente Raalte bij dê presentatie van het
rekoningresultaat (saldo van dê traten en lasten) miljoenen euro's worden verzwegen en de Íinêncièlê
positie van dê gemeente Raalte niet juist is wêergegeven.

Ons collêge stelt iaaÍ1ijks, als verantwoordingsdocument aan de gomê€nteraad over het gevoerde
(íinanciêlê) beleid in de geme€nle Raalte, de jaarekening op.
In de gemeeírtewet en in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (B.B.V.)
zÍn regels gegeven u,anneer en hoe o.m. het iaarverslág en de iaarrekening moet worden
gepre6enteerd. Dêze regels zijn m6t name tredoêld om te waaóorgen dat d€ iaaíÍêkening een juist en
transparant beeld gêeït van het financiële resultaat en de financièle positie.
Wij hebb€n de jaarrekeningen 2005 ên 2006 contorm dêze regels opgesield ên gepresent6€rd.

Ook àjn de jaarrekening€n ter controlê voorgelegd aan een exteme a@ountant. Oe accountant is na
beooídeling van g€noemde jaafiêkeningen voor beide jaren tot het oordeel gekomeí dat de in de
jaáííekening vgrantwoode baten eí! lasten en de op de balans vê€nlwooíde (mutaties in) ac.tiva en
passiva een gel'ouw beeld geven van dê grootte en samenstelling, alsmede rschtmatlg tot stand zijn
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g€kom€n. Voorts was dê accounlant van oordêel dat dg iaarrekening in overeênstemming mel het
Be6luit b€groting en verantr,voording píovinciês en gemee{ten (BBU is opge6teld. Daamaast ljn de
jaaarekeningen ondenivoapen aan het repressigÍ toelcht van de provincie.

Ook hee'ft dê gemeenteraàd nog dê mogelijkheid n€ast ijn eigen ooídeêl de ingesteldê r€kenkamer
opdíacht te geven specitieke (r6pr€€sieve) onderzoeken te doen naál de bêstêding €n de (wijze) \ran
verantwoording van middelen door h€t college.

WÍ blijven dan ook van mening dat wij in de jaarrekeningen 2005 en 2006 de rêsultaton en de
íinanciële positie van de geÍne€nte Flaahe op een iuiste en voldoende transparantê wiizê hebben
gepresenteerd en overeênkoÍnslig de wettelijke regels hebben opgesteld.

Wï gaan êrvan uil u met deze brieí voldoendê tê hebbên geantwoord.
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