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Aan de raad

Onderwerp: BrieÍ drs. L.W. VerhoeÍ over Jaaíekening 2006

Geachte raad,

De heer drs. L,W. Verhoef stelt in ziin brief van 30 november 2007, dat de jaarrekeningen van
veelqemeenten en provincies onbetrouwbaar en dus misleidend zijn.
Dat geldt zijns inziens ook voor de iaarrekeningen van dê afgelopen jaren van de gemeente
Beemster. De iaarreken ingen van Beemster worden opgesteld met inachtneming van de
gemeent€ltke comptabilitêitsve$s€hriften, met name die in het BBV (Sesluit Begroting en
Verantwoording provincies en geme€nten) De heer Verhoef voert in feíte een krachtig pleidooi
om de rekeningen van gemeenten ên provincies op te Stetlen voigens de voorschriften als
genoemd in BW2 Titel 9. De gemeenten en provincies rnoeten echter voldoen aan het BBV.
Bij de controle van de gemeentelijke jaarrekeningen controleert de accountant of de
gemeentelijke comptabiliteiïsvoorschriften in acht zijn genomen.

Overigens bestruden wij, dat in de rekeningen over dejaren 2003, 2004, 2005 en 2006
bedragen veewegen zouden zin. Over 2006 zou dat volgens de heer Verhoef € 2,7 milioen
z|jn.
Dit bedrdg is het verschil tussen het voordelige saldo van de rekening vóór bêstemming van
€0,1 miljoen en het nadelige saldo van de rekening van baten en lasten ná besteÍnming van
€2,6 miljoen. Dit veÍschil betreft de mutaties in de reserves (toevoegingen en onttrekkingen).
Deze mutaties zijn echter bij de diverse programma's en in de toellchting op de balans duideliik
vermeld en toegelicht. De heer Verhoef heeft dit waarschijnliik over het hoofd gezien.

De heer Verhoef is van mening dat de weergave van de financièle positie verre van juist is
Hij onderbouM dit niet, daarom is een inhoudelijke reactiê hierop dan ook niet mogeliik.

Ook heeft de heer VeÍhoef moeite met de gebruikte termen in de jáaffekenjng. Deze termen
zijn echteí niet door ons bedacht, maar worden voorgeschreven

Tevens adviseert de h€er Verhoef om alle reserves op te heffen en samen te vo€gen tot één
Algemene reserve, en alle baten en lasten op te nemen in waar ze thuishoren, nameliik in de
begroting respectieveliik in de rekening van baten en lasten. Volgens hem zal het inzÍcht in
waar het echt over moet gaan, aanmerkelijk verbeteren.
Alle baten en lasten worden overeenkomstig de voorschriften opgenomen in de rekening van
baten en lasten,
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Het advles met bebekhng tot de r€seryes zal het inziót volgens or|s juist nht verbeteren.

Wii stelhn u vooÍ de heer VeÉFef te bedanken voor zin ondetzoek en te adviseren ztch met
zijn kritiek op het BW te wenden tot het íjk.
Te/ens stellen wij u voor hem te laten w€ten, dat u z[n eventueel nog volgende brieven over
dit oMerwerp voor kennisgeving zult aanneínen.

Hoogachtend,


