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Onderwêlp: Jaarrekening 2008 van de gemeente Beemster

Geachtê heer Verhoef,

Uw bovengenoemde brief is aan de orde geweest in de op 18 Íebíuarijl. gehouden vergadering
van de raad van Beêmster.
De raad is het eens met het voorstelvan buígemeester en welhouders over de aÍdoeningvan
uw brief. Een afdruk van ditvoorsteld.d. 27januari2010 gaat hierbij.
De raad bedankt u voor uw onderzoêk en adviseert u zich met uw kritiek op het Besluit
Begroting Verantwoording provincies en gemeenten te wenden tot het rijk.
le/ÈveÍrtfieef nogvolgfrfê biieVen ovei dtt on-fetu-è-rp z-ultèn Vdoaïen nisgeÍíg wordèn
aangenomen.
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T. Dehé

OndeMêrp: BrieÍ drs. L.W. VerhoeÍ overJaaíekening 2008

Geachte íaad,

De heeí drs. L.w. veíhoef stelt in zi.,n bÍief van 14 januari2010 dat dejaaíekeningen van veel
gemeenten en provincies onbetÍouwbaar en dus misleidend zijn.
Dat geldt zijns inziens ook voor de jaarrekeningen van de afgelopen jaíen van de gemeente
Beemster. De jaarrekeningen van Beemster worden opgesteld met inachtneming van de
gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften, met name die in het BBV (Besluit Begrotingen
Verantwoording provincies en gemeenten). De heer Verhoefvoert in feite een kíachtig pleidooi

- om de íekeningen van gemeenten en provincies oplêstellen volgens de voojschriften als
genoemd in BW 2 Titel 9. De gemeenten en provincies moeten echter voldoen aan het BBV. BÍ
de controle van de gemeentelijkejaarrekeningen controleert de accountant of de gemeentelijke
comptabititeitsvoorschriften in acht zijn genomen.

OveÍigens bestrtden wij, dat in de rekeningen over dejaíen 2003, 2004,2005,2006,2007 en
2008 bedragen verzwegen zouden zijn. Over 2008 zou dat volgens de heer Verhoef€ o,5
miljoen zijn.
Dit bedrag is het verschiltussen hêt vooÍdelige saldo van de rekening na bestemmingvan
€ O,1 miljoen en hetvolgens de he€rVêrhoeÍ weíkelijke nadelige saldo van de rekening van
baten en lasten van C 0,4 miljoen voor bestemming. Dit verschil betreÍt de mutêties in de
reserves (to€voegingen en onttrekkingen). Deze mutaties zijn echter bij de diverse progíamma's
en in de toelichting op de balans duidelijk vermeld en toegelicht. De heer VeíhoeÍ heeft dit
waarschijnlijk over het hooÍd gezien.

De heer VerhoeÍ is van mening dat de weergave van de financièle positie verre van juist is. Hij
onderbouM dit niet, daarom is een inhoudelijke reactie hierop niet mogelijk.

ook heeft de heerVerhoeÍ moeite met de gebruikte teÍmen in dejaarrekening. Deze termen zijn
echteí niet door ons bedacht, maar woíden voorgeschreven.

Tevens êdviseert de heer VerhoeÍ om alle Íeserves op te heffen en samen te voegen tot één
Algemene resetue, en alle baten en lasten op te nemen waaí ze thuishoren, nameljjk in de
begíoting íespectievelijk in de rekening vên baten ên lasten. Volgens hem zal het inzicht in waar
het echt over moet gaan, aanmeíkelijk verbeteren.
Alle bêten en lasten worden overeenkomstig de voorschriÍten opgenomen in de rekeningvan
baten en laslen.
Het advies met betrekking tot de reserves zal het inzicht volgens ons juist niet verbete.en.



Wt stellen u vooÍ dê heer VeÍhoef te bedanken \€or zín ondeízoek en te êdviseren zich met zijn
kritiek op het BBV te wendên tot het rijk.
ïevens stellen wÍ u voor hem te laten u/eten, dat u zijn êventueel nogvolgende bíieven over dit
onderwerp voor kenn isgeving zu lt aannemen.

Ê. Kroese-Vfolij ks
burgemeesteÍ


