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Wijk bij Duustede, 28 januari 1998
betreft : jaarrekening I 996 uu rstede

Aan de heer drs. L.W. Verhoef
regrsteraccormtant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Geachte heer Verhoef,

Wij hebben kermis genomen van uw brief van 3 december 1997 aangaande de jaarrekening 1996.
Hierin deelt u ons onder andere mede, da1 u op uw brieven vM l2-8-199'l en 5-9-1997 nog nooit
een reactie van de raad ontvangen heeft. In verband hiemree wijzen wij u op de slotalinea in onze
brLef 'ran 25-9-1997. Daarbij deelden wij u mede, dat wij uw votenbedoelde brieven en de
beantwoording daarvan ter kennisneming aan de raad zouden doen toekomen en dat tevens de
coÍrmissie middelen hierover geinformeerd zou worden. Daama hebben wij u m€t onze b ef van
l-10-1997 erop gervezen dat de commissie middelen op 7-10-1997 uw brieven zou behandelen en
dat u gebruik kon maken van het spreekrgcht.

Voor de goede orde delen wij u wederom mede, dat de raad in zijn vergadering van 30-9-1997
b€sloton heeft uw brieven van 12-8-1997 eí 5-9-199'7 en onze brief van 25-9-1997 voot
keDnisgeving aan te nemen. De onderhavige brieven zijn voorts op 7-10-1997 onder de ingekornen
stukken behardeld in de commissie rniddelen. Hieluit is eebleken dat de commissie het
standpunt van ons college deelt.

Op grond van het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de raad en de commissie middelen
ons staddpunt delen zoals dat verwooÍd is in onze brief van 25-9-1997. Het moge u derhalve
duidelijk zijn dat de nad en de commissie middel€n instenmen met de inhoud van laatstvermelde
brief.

Ín uw onderhavige brief eindigt u ten slotte met uw kemvraag "Hoeveel heeft de Gemeente
werkelijk overgehouden ?". Wij zijn met u van mening dat de burgers van Wijk bij Duurstede te
allen tijd€ recht hebben op een juiste beantwoording van deze waag. Het antwoord op deze vraag
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hebben wij gegeven in de jaarrekening 1996, die door onze financiële deskundigen naar eer en
geweten is samengesteld, waarmgg wij ingestsmd hebben en die vervolgens door de raad is
vastgesteld.

Ten slotte delen wij u nog medg dat de raad uw brief vM 3-12-199'7 in zijn vergadering van 27-1-
1998 voor kennisgeving heeft aangenomen en instemt met de beantwoording ervan. In dit verband
verwijzen wij u tevens naar de bri€f van de gezamenlijke ftacties van de gemeenteraad van 12
januari 1998.

Mede namens de raad hopen wij u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven. Mocht u
echteÍ, ondanks het vorenstaande, nog behoefte hebben aan mordelinge toelichting, dan kunt u
contact opnemen met ha hoofd van de afdeling hnanciën, de heer J.J. Marchal (doorkiesnr. 0343-
595540).

en wethouders van Wijk bij

*'i. 'ftu Houtsma.

Duurstede,


