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Geachte heer Verhoef ,

Wijontvingên om advies Uw brieven aan de Íaad van I oktoberjl. Na kennisnêming daarvan
hebben wij er behoefte aan ons tot U peÍsoonlijk te richten.
Het staat êenieder víij om zich met kritiek tot de lokale overheid te richten. Wij hechtên êf echter
wel aan dat cfaarbll nomaai te?cffieh o.rgangworhen in acht wsrde- genomen.
Dat geldt zeker voor iemand die zich registeraccountant noemt ên aan de gedragscode is gebon-
den. Onze jaanekeningen zrjn door een collega van L, goêdgekeurd na grondig ondêzoek. Onze
toêzichlhouder, de provincie Noord-Holland, is buitengewoon tevreden over de transparantie en
inzichtelijkheid van onzê jaarrêkên ing en bêgroting. Van hen hebbên wij nimmeÍ enig signaal ge-
had dat wij de wettên ên regêls aangaandê dê gemeentelijke boekhouding nietjuist of onvolledig
zouden toepassen. U zult het ons niet euvel duiden dat wii aan hun oordêel groie waarde hech-
ten,
Wij vinden het dan ook ronduit onbehoorlÍk en onwellevend dat lJ de gemeênle in Uw epistel be-
schuldigt van het plegen van straÍbarc feiten, in casu boekhoudfraude, en dit op basis van Uw
geheel eigen interpretatie van de wêltên en íegels. Wij hadden er behoefte aan U dit peísoonliik
mede te dêlen en wrj zouden graag in het veívolg van dit sooÍt lichtvaardige lasler verschoond
blijven.

Hoogachtend,
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