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Geachte heer Verhoef.

Hierbij onze reactie op uw brief van 12 juli 2007. Deze reactie is in overleg met onze accountant Émst &
Young opgesteld. Een afschrift vaa deze briefis aan de gemeenteraad gezonden.

ln uw brief stelt u dat de rckening van baten en lasten van d€ gemeente Vianen over 2006 sluit met een
voordelig saldo van € 1,2 miljoen, maar dat het werkelijke saldo nadelig € 3,2 miloen zou bedragen. Hierbij
trekt u vervolgens de coÍclusie dat € 4,4 miljoen wordt verzwegen.

Conform het Besluit Begoting en Verantwoording (BBV) artikel 27 bevat de programmarekening:
het gerealiseerde resultaat voor bestemming ( € 3,2 mitoen nadelig);
de werkelijke toevoegingen en onttreklingen aan reserves (per saldo € 4,4 miljoen);
het gereáliseerale resultaat na bestemming (€ 1,2 miljoen voordelig).
De presentatie van het saldo voor en na bestemming alsmede de mutaties in de reserves in de jaarrekening
}?n de gemeente vianen heeft deÍhalve conform de voomchriften plaatsgevonden en veÍschaft de Raad het
vereiste inzicht in de ontwikkeling \an het saldo. Zoals vemeld in de pÍogrammarekening 2006 (pagina 75)

VeÍvolgens stelt u dat in de balans verplichtingen zijn opgeDomen die naar uw ftelring geheel geen
verplichtingen zijn en dat andeflijds bestaande verplichtingen zouden ontbreken. Helaas geeft u hierbij niet
aaI1 welke verplichtingen hier worden bedoeld.
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wij zijn \an meai{g dat de in de balans 2006 opgenomen verplichtingen voldoen aan de voorwaalden zoals
opgenomel ir de verslaggevilgvoorschdften. Evettuele veÍplichtingen die in de balans niet zijtr
opgeromen, bijvoorbeeld de aÍbeidsgerelateerde verplichtingen zoals lakantiegel4 mogen op gÍond van de
voorschriften 4@! worden opgenomen.

Tot slot geeft u aan dat h dejaarrekeíiíg en het jaarverslag 've€l onzií' is opgenometr als het bijvoorbeeld
gaat over: rcserves, vooniedígeí, resultaat voor bestemming; resultaat na bestemmin&
programmarekening weerstandsvemogen, weerstandscapaciteit, rechtmatigheid, treasury, investeringen
met economisch en maatschappelijk Íut en de SiSa bijlage.

De betr€ffende toelichtingen in hetjaarverslag en dejaanekening zijn echter veelicht als gevolg van de
voorschriften zoals opgetromen in het Besluit BegrotiÍg en VerÀntwoording (BBV).

Hoosachtend.
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