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Geachte heer Verhoef,

Mêt inteíesse hebben wij kennis gênomen van uw briefvan januari. Allereeíst excuus voor de
late reactie onzeziids.

De jaarrekening van de Gemeente Zaanstad is opgesteld volgens de gemeentelijke
comptabiliteitsvoorschriÍten. De accountant heeÍt dejêáríekening 1998 gecontroleerd en is van
mening dat het een getrouw beeld geeft van de finánciële positie en heeft derhalve ook een
goedkeurende verklaring afgegeven. Een tweede controle en toezicht vindt plaats doorde
provincie Noord-Holland. De provincie heeft voor de rekening 1998 ook geen bezwaren of
kritiek geuit.

In uw bÍief veronderstelt u dat constateringen gedaan bij andere gemeenten ook op ons ven
toepassing zijn, zoals de voorziening voor pensioen- en wachtgeldverplichtingen. In Zaensted is
bijvoorbeeld deze vooziening wel opgenomen in de vootziêningen in de jaarrekening, máár
toegelicht in het dienstverslag van de dienst Middelen en Dienstverlening. Details over de
financiéle huishouding zijn terug te vinden in de jaarverslagen van de diensten.Wij zijn van
mening dat uw generaliserende constateringen niet van toepassing zijn op onze organisatie.

Uw redenering betrefÍende het resultaat van baten en lasten en de vermogenspositie van onze
gemeente is echter onjuist. Uw rêkenkundige íesultaatsbepaling 1998 negeert bijvoorbeeld
punt 13 "resultaat" (pag. 52) als vermogensbestanddeêl.
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WrjzÍn met u van mening dat in de toêlicht€nd€ zin de rekening voor de administreti€t
têchnische lêzêr meêÍ informatie had kunnen bevatten.

Wij danken u eóter voor uw kriti3ch€ opmerkingen en zullên in de rekening van 1999 in dê
toêlichtênde íeeí ons uitergte best doen noo m€€r hêld€fiêid te vêrstrêkken ook middel3
betêre bïlágen.

Hoogaclrtend,

Bu€emo€st€r en

Molen, s€cÍetaris


