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Jaarrekening 2005 Cêmeente Voors.hoten

Ceachte heêr VeÍhoef,

Mêt belangstel l ing hebben wi j  kennis genomen van uw schri jven van I3 apri l  2007
m4t b€lrekkir$ tot oàze jeàrreleFieg 20O5,
Op dl t  moment zUn wi j  bezig met een breed verbeter ingsprogramma. In di t
programma werkên al le geledingen, Íaad, col legê van burgemeester en wethouders
en ambtelijk apparaat, samên voor een beter, bestuurskrachtiger en transparanter
bestuur van Voorschoten. De verhoging van de bÍuikbaaÍheid van het planning ên
control  instrumentar ium, zoals begrot ing en jaarrekening, is eên van de onderdelen
van dit programma, Een eêrste r€sultaat is te zien in de begÍoting 2OO7 waar, naast
een gíoot àantal andere verbetêíingen, bÍvoorbeeld de stortingên en onttrekkingen
aan íesêÍvês per programma zijn veímeld, wij delen dus met u de mening dat
verbeter ingen mogêlÍk zi jn en zul len daaraan ook de komende jaren bl i jven werkên.
Dat dejaarrekening van de gemeente voorschoten mislejdend ên onbetrouwbaar is
ondêíschrUven wij niet. Dê € 2,9 miljoen waar u over spreekt staat duidêlijk vermeld
op diversê plaatsen, onder andere op pagana I4, Daar staat het volgende: "De

jaarrekening 2005 slui t  met een nadel ig saldo van € 2.254.689,86." v lak daarondeí
wordt melding gêmaakt van het betrefíende saldo van stoÍtingen en onttrekkingen
rêserves van €2.9 mi|joen. Er is dus geen enkele sprakê van verzwijgen van
bedragen, Dat u een andere mening hebt ovêr de wijze van presenteren is uw qoed
rêcht.  Wij  zul len ons vooÍdeel doen met de door u gegêvên opmeíkingen.

Hoo9achtend,
het collêgê van burgemeester en wethoudêÍs van de gemeente
de secretaíis,
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