
A'
gemeente
werkendom

De heer drs. L.W. Verhoef
Kersêngaard 1 3
3962 JR WIJK BIJ DUURSTËDE

E{ail: intoclred€ndan.Í'l

datum wbnoÍ/k€nm6r* 06 kênmeÍi 3eto./átuêlinq ^ Wrap4ld--^-
4 april 2008 16-01-08 435 - èse3 criíÍie U { Al'll. IUW
dmr*idnr. bijlaoê(n) o.dftíp

215 zoals genoemd Jaarrekeningen van gêmeente Werkendam

Geachle heer Verhoef,

Uw brief d.d.16 januari 2008 inzake jaarrekeningen van gemeente Werkendam is in goede
orde ontvangen. De gemeenteraad waardeert het dat u zich door het toezenden van oeze
brieÍ betrokken toont bij het bestuur van de gemeente Werkendam. Hierbij informeer ik u
over wat er met uw brief is gebeurd.

1. Uw briéfE geplaatat op de lijst ingekomen stukken voor de;ommissie- en
raadsvergadering van januari/Íebruari.

2. Een aÍschrift van uw brief is toegezonden aan de raads- en commissieleden en nel
college van B&W of voor hen ter jnzage gelegd, zodat zij deze konden lezen.

3. Het college heeft de commissie- en raadsleden een reactie op uw brief gezonden. Deze
is voor uw informatie bij deze brief gevoegd.

4. Raads- en commissieleden kunnen vragen de brief voor de commissie- of
raadsvergadering te agenderen. Dit is met betrekking tot uw brief niet gebeurd. Uw brief
is voor kennisgeving aangenomen en er vindt geen vervolgactie plaats.

lk hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, dan
beantwoorden wt die graag. U kunt contact opnemen met ondergetekende.

Hoogachtend,,"@)ryy
.  ^ . < -  \ J

mr. t. óaKKer,
raadsgriffier
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249 brief dÍs. L.W. Veóoef betreÍfende jaanekening gemeente
Werkendam

Geachte raadsleden,

De raad heeft bijgevoegd schrijven van drs. L.W. Verhoef mogen ontvangen
De heeÍ Verhoef geeft inrniddels gedurende een aantaljaren in meerdere publicaties uiting
êah zijfl ongerioeg€n oveÍ dsregelgeving met betrekki€g têt{êJ€€!l!ae!4e9Ígeve in
iaarrekeningen van gemeenten. Ook schrijft hij vele gemeenten aan, zoals hij nu onze
gemeente heeft aangeschreven. Zijn ongenoegen dcht zich vooral op het verschil in
prêsentatie van de rekeninguitkomst bij gemeenten ten opzichtê van hetgeen bij het
bedÍijfsleven gebruikelijk en voorgeschíeven is.

In het bedrijfsleven wordt bij het opmaken van de verlies- en winstrekening het
exploitatieresultaat bepaald. Dit resultaat kan ai dan niet via aparte besluitvorming aan de
reserves worden toegevoegd (als er een overschot was) of onttrokken (als er een tekort
was).

Voor gemeenten geldt dat bij het vaststellen van de begroting(swijzigingen), kan worden
bepêald of er gespaaÍd (toevoeging aan de reserves) of besteed (onttrekking aan reserves)
gaat worden- De daarmee verband houdende mutaties in rese|Ves zijn geen gewone baten
en lasten en moeten daaÍom ook afzonderlijk tot uitdrukking worden gebracht. In het BBV
(Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) is voorgeschreven dat zowel
in de begroting als de jaarrekening een overzicht wordt gegeven van de baten en lasten,
waaruit het resultaat vóór bestemming (mulaties feserves) wordt bepaald.

Vervolgens wordên onttrêkkingen en toevoegingen aan feserves tot uitdrukking gebracht,
waama tot slot het resultaat na bestemming (mutaties reserves)wordt bepaald. Juist uit eên
oogpunt van transparantie is in het BBV bepaald dat in de jaarrekening zowel het resultaat
vóór bestemming als het resultaat na bestemming moet worden weergegeven.

De stell ing dat de saldi over de pedode 2005 -2006 een oveEchot van € '13,3 miljoen laten
zien onderschrijvên wij dan ook niêt. Dit ovêrschot, in totaal € 14,9 miljoen, wordt
hodfdzakelijk veroozaakt door de extra uitkeÍing van Inteígas in 2005 en 2006. Dit bedrag is

Emair: nro@wettêndab.nl
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door u toegevoegd aan de reserve superdividend Intergas. De bêwering van dhr. VerhoeÍ
over de opbrêngst van de OZB kunnen wij dán ook niet plaatsên.

In het jaarveÍslag 2005 en 2006 is weldegelijk het resultaat opgenomen voor en na
bestemming. Ook de accountant heeÍt in ztn "rapport controle jaarrekening 2006" hier
aandacht aan besteed.

Verder is volgens dhr. Verhoef de weêrgave van de Íinanciëlê positie onduidelÍk en onzinnig.
De weergave is conform de wettelijke voo.schriften (biiv. bijlage SISA, paragrafen) waarbij
de keuzevrÍheid van gemeenten op dit gebied minimaal is. Ook hieÍtegen heeft de
accountant geen bezwaar gemaakt. Dhr. Verhoef heeft blijkbaaÍ bezwaren tegen wettelijke
voorschriften, waarop wij geen invloed hebben.

Het advies van dhr. Verhoef om over te gaan tot één Algemene reserve druist in tegen de
Nota activerings-, resêrve- en voorzieningenbeleid. Overigens woíden alle baten en lasten
zoals dhr. Verhoeí wenst verantwoord in de rekening van baten en lasten. De mutaties in
reserves hebben daamaast hun basis in uw beleid en de begroting(swijzigingen). Deze
mutaties worden inzichtelijk gepÍesenteerd, zoals al eerder in deze brief vermeld.

Wij adviseren u de brief van dhr. L.W. VerhoeÍ voor kennisgeving aan te nemen.

Voor verdere technische vragen kunt u contact opnemen met de unit Middelen, Financieel
beleid en control.

uders van WeÍkendam,
9urgemeestêr,

drs. H. Koenen drs. H.A.c. legers


