
g e m e e n t e T i e l

AchtèMeg 2 4001 MV Te
Postbus 6325.4000 FH Tiel
Te eÍoon r (0344) 63 7i 11
Te èiax (0344)63 72 99

Doo.kiesn!nner: (m44P37144
drs. L.W. Verhoef
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

re 5 maart 2002
Íe indk Dc/045.192

'lnoeav-qp : Jaarrekening 2000

Geachte heer Verhoef,

Wij hebben kennis genomen van uw oordeel over onze jaarrekening zoals veMoord in uw brief
van 24 oktober jl. Wij hebben deze brief voorgelegd aan de gemeenteraad en gezamenlijk
geconcludeerd dat wij ons in dat oordeel niet kunnen vinden.

In de eerste plaats wuzen wij u er op dat onze jaarrekening voorzien is van een goedkeurende
verklaring van het accountantskantoor Pricewaterhouse Coopers. In de managemen etter die
door dit kantoor is uitgêbracht worden weliswaar ook kritische kanttekeningen geplaatst bij
enkele elementen die door u ook worden genoemd, maar deze leiden niet tot het oordeel dat
de jaarrêkening onbetrouwbaar zou zijn.
Verder vindt zoals u weet op dit moment landelijk een discussie plaats over de comptabiliteits-
voorschriften. Een belangrÍk element in die discussie is het begrip 'eigenheid van gemeenten'.
Op basis van deze discussie constateren wij dat de huidige comptabiliteitsvoorschriften welis-
waar op bepaalde punten vragen oproepen, maar dat vrijwel alle gemeenten in Nederland deze
voorschriften op dezelfde wijze interprêteren als wij dat doen.
De werkgroep financiële verslaggeving heeft een aantal aanbevelingen gedaan die kunnen
gaan leiden tot een aanpassing van de voorschriften. Op het moment dat de voorschriften
worden veranderd zullen wij uiteraard onze begroting en jaarrekening daaraan aanpassen.

Tot dat moment blijven wij de begroting en de jaarrekening presenteÍen op een wijze die,
gegeven de huidige wetgeving, naar onze mening het beste past bij de wijze van besturen en
verantwoording afleggen zoals die bij gemeenten gebruikelijk is.

Hoogachtend,
ester enwethouders van Tiel,


