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Geachte heer Verhoef,

In antwoord op uw bdef aan de gemeenteraad van Woudenberg, delen wij u mede dat deze
brief behandeld is in de raadsvergadering van I m art 2OO7 .

In uw bdef suggereert u dat de j aarrekening 2005 var de gemeente Woudenberg niet correct
is. Op uw website noemt u de onregelmatigheden die u constateert injaarrekeningen van
Nederlandse gemeenten zelfs boekhoudliaude.

Wij hebben uw beschuldigingen nader bekeken en constateren daarbij dat het gaat om
verschillen in interpretatie over hoe het resultaat van de jaarrekening wordt gepresenteerd.
Volgens wettelijk voorschrift (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten, kortweg BBV) moeten wij het resultaat van de jaarrekening presenteren vóór en
na resultaatbestemming. Zo is het resultaat over 2005 vóór resultaatbesteÍming afgerond
€ l,l miljoen nadelig en na bestemming € 0,1 miljoen voordelig. Het verschil van € 1,2
miljoen wordt door u omschÍeven als zijnde 'verzwegen'. In werkelijkheid gaat het hierbij om
mutatigs in reserves die gebaseerd zijn op besluitvorming van de gemeentemad. En als-
zodanig ook duidelijk aangegeven in de jaarekening. h ieder geval absoluut niet verzw€gen.
Ook de accountant heefi geen enkel bezwaar gemaakt bij deze presentatie.
Sterker. de presentatie is zoals gezegd conform wetgeving.

Verder is volgens u de financiële positie "yeffe yanjuist". In de balans zijn activa te laag
gewaardeerd. Wij kunnen ons voorstelleÍr dat u hierbij doelt op de waardering op basis van
historische aanschafrrijs. Hierdoor kan bijvoorbeeld een gebouw een minimale waarde
hebben, terwijl er wel een economische waarde is. Echter ook dit is conform de wettelijke
voorschiften. De keuzewijheid van gemeenten is op dit gebied minimaal.

Uw opmerking dat in dejaarrekening 2005 "veel onzín,roorkomt " en uw advies over het
opheffen van alle reseFes nemen wij voor kermisgeving aal.

Postadres: Postbus 16, 3930 EÀ Woudenberg - B€zo€kadres: Parklaan 1. Woudenberg
Postbank 74433, Bánkrelátie: N.V Bant Nederlandse CedeêÍten 28.50.09.753 - Teleloon (033) 286 9l 00, Fax (033) 286 9l 9l
E-mail: postbus@genwoudenbe.g.nl - I.ternet: vwwwoudenb€rg.n€r
Bij beantwoording s.v.p. dagtetening ed nunner van deze brief vernelden



F - '

JaaÍekeniog 2005 van gemeente Woudenberg blatz van 2

Wij willen benadrukken dat wij oveÍeenkomstig wettelijke voorschriften werken en zeker
geen zaken verzwijgen. Bov€ndien ontvangen wij jaarlijks een goedkewonde
accountantsverklaring. Termen als "boekhoudfraude" en 'aerzwijgen van baten en lasten'
werpen wij ver van ons. De beschuldigingen zijn niet op feiten gebaseerd en wij vinden deze
ongepast.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
De gfiieentenad van W
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