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Geachte heer Verhoel

Naar aanleiding van uw bovengenoemde briefdelen wij u mede, dat dezê via de zogeheten lijst
van ingekomen stukkên onder de aandacht van de gemeenteraad is gebÍacht. Bij de behandêling
van die líjst in de raadsvergadeÍing van 22 september jongstleden is bí uw brief stilgestaan.

De raad constatêert dat in uw briefzakelijk en feitelijk gezien geen nieuwê aspêctên naar voÍen
worden gebracht als reeds in eerdere correspondentie uwerzijds is veímeld. Uw standpunten zijn
dê Éad bekend.

Dê raad deêlt uw opvatting op geen enkele wijze waar het uw opmerkingen betíefl ovêr dê opzêt
van bêgroting en jaarrekening, en wijst er nog eens op dat de jaarrekening door de accounlant is
voorzien van een goedkeurende veÍklaring. Ook van de toezichthouder is op geen enkele wijze
bericht ontvangen als zou de jaarrekening niet aan de daaraan te stellen eisen voldoên, stêrker
nogi het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland heeft de gemeênte kenbaaÍ ge-
maakt dat dejaarstukken op het gebied van transpaÉntie en infomatiêve waaÍde een 8 verdient
(op de schaal van 1 tot 10). Aan dat oordeel hecht de gemeenteraad een grote waarde

Voor wat de door u gebezigde kwalificatie "boekhoudfraude" beheft verwijsi de raad u kortheids-
halvê naar de inhoud van de brieÍvan burgemeester en wêthoudeÍs van deze gemeente van 14
oktober 2003.
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