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Geachte heeÍ VêrhoeÍ,

In antwoord op uw briêf van 20 juli 2007 betreffende de jaarrekening van de gemeente
ZundeÍ over 2006 berichten wij u als volgt.

Wij hebben kennisgênomên van uw brief van 20 juli jongstleden. Aangezien deze brief
oveÍ de jaarÍekening 2006 inhoudelijk gezien hetzelfde is als uw b.ief van 9 maêrt 2007
over de jaarekeningên 2004 en 2005 verwijzen wij inhoudelijk gezien naar onze brief
van 10juli 2007 en sluiten bij deze de correspondentie.

Als lêatstè willen we nog ingaan op uw sielling dat de gemeente Zundert over 2006 € 1,0
miljoen euro verzwugt. Op pagina 101 van de jaarÍekening over 2006 staat duidelijk ver-
meld het Íesultaat voor bestemming, zijnde de €3,2 miljoen waar u naar veíwijsl als zijn-
dê het werkelijke saldo. Ditzelfde geldt voor pagina 55 van de jaarekening 2004 en pa-
gina 87 van de jaarrekening 2005.
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Onze conclusie blijft dan ook dat de gemeênte Zundert geen bedragen verzwijgt en dat
de jaanekeningen 2004, 2005 en 2006 zijn opgesteld conform de voor gemeentên be-
paalde wettelijke voorschriften.

Hoogachtend,
overeenkomstig hel door hel college van
buÍgemeesler en wethouders genomen besluit,
namêns oeze,

drs. H.W.J. Klêucke


