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Geachte heeÍ VeÍhoeÍ,

In onze bÍ ief  van 06-11'1998 hebbên wi j  aangegeven nog te zul len terugkomen op uw bÍ ief  van
29-Oa-1998, welke dooÍ PÍovinciale Staten ter afdoening ons in handen is gegeven. Bi j  dezê gaan

Op de pÍov inc iêÍêkening 1997 is  dooí  de accountant  een goedkeurende veÍk laÍ ing aígegeven.
PÍovinc ia le Staten hebben de jaaÍekening op 02-Og 1998 vastgeste ld.  Bovendien hebben wi j  deze
jaar Íekening aan de min is ter  van Binnenlandse Zaken en Koninkr i jksre lat ies toegezonden.
Hieru i t  b l i jk t ,  dat  wt  van mening z i jn ,  dar  de píov inc ia le jaaÍ Íekening 1997 in voldoende mate
voldoet  aan de vooÍschÍ i f ten d ie de prov 'nc ies /Un gegêvên.
Wi j  voelen ons daaÍ in gesteund door de volgende íe i ten.
* Zoals wij hieÍvooÍ al hebben aangegevên heeft de accountant êên posirief ooÍdeel uitgesproken

oveÍ  de pÍov inc ia le jaaÍrekening.
*  Onze aanpak is  zeeÍ  sebÍu ikel i jk  b i j  de decent Ía le oveÍheden en woÍdt  dooÍ  de daaíb i j

betrokkên accountants ook geaccepteeíd.
" De vooí de pÍovincies geldende comprabiliteitsvooÍschÍift€n bieden enige íuimte waaÍ u deze

bl i ikbaar ontkent .
*  Dooí  PÍov inc ia le Sta len is  op een door hen bepaalde wi jze inhoud gegeven aan hun

budgetÍecht. De veÍweÍking van hun - in een open democíatisch proces genomen - besluiten in
de jaaíekening heef t  u i te indel i jk  ook hun instemming veÍwoÍven.

Dir alles neemt niet weg, dar op ondeÍd€len nog verbeteÍingen kunnen woíden aangebracht. Bij de
samenste l l ins van de jaaíekenins 1998 zal  d i t  zekeÍ  ook sebeuÍen.  Zo zul len in  de komende
maanden opnieuw enkele Í€seÍves en vooÍz ieningen tegen het  l icht  woÍden gehouden.  DaaÍmee
zeggen wi j  n iêt /  dal  wi j  instemmen mêt a l le  dooí  u genoêmde punten.  u voeÍ t  bepaalde zsken tot
h€t uiterste door waar wij een meer genuanc€€Íde opvalting zÍn toegedaan.
Het  zal  u u i t  het  vooÍsaande duidel i jk  z i jn  dat  wi j  n iet  bere id z i jn  aan uw êis  tê voldoen om de
jaaÍÍekening volledig over te maken. Bovendien zou de uitkomst daaívan dezelÍde zijn dan welke nu
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Tenslotte zi jn wi j  van mening,
voldoende zijn beantwoord in de
daaÍ naar veÍwi jzen.

Hoogachtend,

dat de dooÍ u aan het slot  van
dooÍ ons opgestelde jaaÍekêning

uw bÍief gefoímuleeíde vragen
1997.  KoÍ theidshalve mogen wi i

e"
Staten van UtÍecht,


