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2OOl

Geachte h€€r VerhoeÍ,

Op l9 juli 2OO2heefi u oên briêÍ ovêr de iaarrekening2OO1aan dê gomÉont€raadvan Dordr€cht
gozonden.
O€ roactie van ons college aan de 96m€€ntoÍaadop uw brieÍ treft u btgaand san.
Hoogachtend,

qBURGEMEESTERen WETHOUDERSvan DORDRECHT

tr--,
de burgême€st€r

Aan de gemeenteraad
Onderwerp: regelgeving gemeentelÍk€ veíslaglegging

Inleiding

-

Per brief van 19 juli 2OO2 heeft de heer drs. L.W. VerhoêÍ, registeÍaccountant
woonachtig in WÍk bij Duurstede zich tot uw raad gewend over de iaarrekening2O01
van de gemeente Doídíecht. D.d. 7 maan 2OO2schíêeí de heer Verhoef al een
vergelijkbarebrieÍ aan uw raad naaí 6anleidingvan de jaarrekening 2OOO.
Om oniuistebeeldvormingte voorkomen,die mogelijknaaraanleidingvan de bÍievenvan
de heer VerhoeÍ zou kunnen ontstaan, geven wij door middel van deze notitie aan uw
raad een eerste reactie waarbii wij ingaan op:
de juistheiden betrouwbaarheid
van jaarekeningenvan de gemeenteDordrechu
- de huidigeregelgevingmbt verslêglegging
door gemeentenen toepassingdaarvandoor
de gemeenteDordrecht;
- toekomstige ontwikkelingen mbt genoemde regelgevingen voorbereidingbinnen de
gemeenteDoÍdíechtdaaÍop.
Wij geven uw raad in overweging om deze notirie re bespreken in de veígaderingvan de
commissieBestuuren Middelenop I oktobera.s..
lnhoud brieÍ van do heeí VeÍhoeÍ
Voor de volledige inhoud van het betoog van de heer VerhoeÍ veíwijzen wii
kortheídshalvenaar zijn brieven die wij als bijlage 1 en 2 hêbben bijgevoegd. Samengevat
is de heeÍVerhoeívan meningdat:
a. de batige saldi over het jaar 2OOOen 2OOl van de gemeente Dordrecht hoger ziin
dan de saldizoalsdie in het jaaruerslagen
annexjaarrekeningen
2O0Oen 2001 zijn
gepresenteeíd;
b. iaaÍekeningen van de gêmeente DordÍecht niet voldoen aan de wettetijke eisen die
woíden gesteld;
c. op basis van zijn bewerangover onjuiste rekeningresultatenook andere, eeídere en
'hoogst
waarschijnlijk
toekomstigebegrotings-en verantwooÍdingsdocumenten
onbetrouwbaar'ziin en het voor uw aaad'onverantwoord
is om op basisvan deze
stukkente bestuÍenen daaroververantwoordingaf te leggen',
Algemene reactíê College op zionswijzen de heer VerhoeÍ
Het gebaar van betrokkenheid dal de heer Veíhoef toont, stelt ons College op zichzetÍ op
píijs.Inhoudelilkdelenwij de conclusiesvan de hee. VerhoefechteÍ nier. Met haast
lasterlijkebeelden van een malvêÍserendDoÍdts gemeentebestuurdie de heer Verhoef ín
zijn brieven oproept, voelen wij ons op geen enkele wijze aangesproken.De heeÍ Verhoef
richl zich viá gelijkluidende
brievenen mediaook tot diverseênderegemeente-en
provinciebesluíen.
Wij kunnenals Collegein de brievenvan de heerVeíhoeÍgeen enkete
uitnodiging zien om tot nader constíucrieÍ inhoudeliikoverleg mer hem over te gaan. Wii
zien om die redenook geen aanleidingtot nadereinhoudelíike
reactiein ziin richting.
lJiteraaídhebben wij de heer VerhoeÍ wel over de ontvangst van zijn brieven bericnr,
hem oveÍ de voorgestelde procedureleafhandeling geihformeerd en een kopie van deze
notitie bijgevoegd.
1. JaaÍ.ekeningengemeente Dordíecht iuist en botÍouwbaaÍ
De juistheiden betrouwbaarheid
van allejaarÍekeningen
van de gemeenreDordrecht
staat vooÍ ons Collegeniet ter discussie.Dit mag ook woÍden aÍgeleiduit het feit dát tot
op heclenalle jáarverslagenannex jaaírekeningenziin voorzien van goedkeurende

accountantsveÍklaringen(zie hiervooí alle jaaÍveíslêgenannex jaarrekeningen).Met
'een
goedkeuring
verklêaítde 6ccountantop de eersteplaatsdat de iaarrekening
getrouw beeld geeft van de financièle positie en van de baten en lasten'. Daarmeestaat
de iuistheiden betrouwbaarhoid
van de hoogteen samenstêllingvan
rekeningoverschotten/tekortenals ook de gepresenteerdevermogenspositie(balans)
vast. Verder vermeldt de accountant in zijn veÍklaring expliciet dat iaarrekeningen'in
ovoreenstemmingzijn met de grondslagenvooí Íin6nciêle verslaggevingvolgens het
BesluitcomptabiliteitsvoorschriÍten
1995'. Het BesluitcomptabiliteitsvoorschriÍten
1995
{CVg5} geeft de in.ichtingseisenwêaráan de begroting, meerjarenraming,het iaaíverslag
en dê j6êrrêkening,van provincies en gemeenten dienen tê voldoen, Uil dg
accountantsverklaringmag dus ook worden geconcludeerddal de jaarrekeningvoldoet
aan de wettelijkeeisendie aan de inrichtingen opmaakworden gesteld.
Overigensheeft onze externeaccountántnaaraanleidingvan de brievenvan de heer
VeÍhoeívan 7 maart 2002 over de jaaíekening20OOen van 19 maart 2002 over de
2001 een onderzoekingesteldnaarde kritiekpunten.De íes!ltatenzijn ons
iaarrekening
per brief van 2 septembeí j.l. gepresenteerd.Deze brief is bijgevoegd êls bitlage 3. h
samenvatt€ndezin geeft de accountant hieíin êan dar hij de conclusies van de heer
Verhoeí niet deelt. Kortheidshalveverwiizen wij naaÍ de brieÍ van de accountant.
Naast de accountantsverklaÍingenoeíenen GedeputeerdeSlaïen op grond van de
GemeentewetÍinancieeltoezichtuit op allegemeenten.Op grond hiervanwoíden a e
begrotings-en verantwoordingsdocumenten
van de gemeenteDoÍdÍechtter beoordeling
toegezonden
aan Gedeputeerde
Statenvan Zuid Holland.Ook van de provinciaal
toezichthouder
i.c. het Collegevan Gedeputeerde
Statenvan Zuid-Holland
heeft ons
Collegenooit op welke wiize dan ook beÍichtenontvangendie aanleidinggevenom de
iuistheiden betíouwbaaÍheidvan inhoudof inrichtingvan begÍotings en/of
veíantwoordingsstukkenvan onze gemeente in twijÍel te tÍekken.
2. Comptabilitóitsregelsin ontwikkeling
Sinds begín jaren '80 is een ontwikkeling gaande waarbij stapsgewijs de
comptabiliteitsvoorschriÍtenvoor gemeenten en píovincies woÍden aangepast richting de
verslagleggingsvoorschriÍtenzoals die gelden vooí het bedrijísleven í.c. titêl I van Boek
2 van het BuígeÍlijk Werboek (BW2). De belangrijkstereden die aan deze ontwikkeling
ten gÍondslagligt, is de behoefteaan een meerbedÍijÍsmatíge
maniervan weíken bij
provinciesen gemeentenwaarvande wijze van verslaglegging
een belangíijke
componentis. Dezeontwikkelingis bij gemeentenconcreetvorm gegeveno.a. in 1985
door de aÍschaífing van het kasstelselen invoering ván hel stelsel van baten en lasten.
Éen overstap waarvan de invoering overigens nu pas ook door en voor de rijksoveíheid
zelf wordt voorbereid. De tendens werd binnen gemeenten verder versterkt door h€t
zogenaamdeBB|-traject en de nieuwe cemeentewet eind jaren '80 - hêlverwegejaren
'90. De wetgeveí heeÍt echteÍ in regelgeving
tot op heden altijd duidelijk rekening
gehoudenmet hel feit dat overheden principieelanders zijn dan bedriiven. Het
zondermeervan toepassing verklaren van 8W2 op verslaggevingdoor overhedên heeÍt
ook daaromniet plaatsgevonden.
Op dit moment geldl dên ook nog steêdsspeciÍieke
regelgeving
voor de verslaglegging
door gemeenlenen provincies.Zoalsgezegdligt de
hr/idigeregelgevingvast in her Besluít comptêbiliteitsvooÍschriÍt€n 1995. Het Besluir
comptabiliteitsvoorschriÍten
1995 zál worden vervangendoor een nieuw Besluit
comptabiliteitsvoorschriÍten2OO4. Gemeentenbenadrukken (via de Verenigingvan
NedeÍlandse
Gemeenten(VNG))dat de eigenh€idvan dê gemeentelijke
huishouding
hierbij tot haar íecht moet komen. De huidige comptabilitêitsvoorschriften{CV95) laten
op dit punt nog veel ruimte voor interpretátie. Deze interpretatieruimteis de aánleiding
geweest voor de wetgever de comptabiliteitsvoorschriftenweeí door te lichten. Uit deze
doorlichtingzijn een aantalveranderingen
ten opzichtvan de CV 95 voort gekomen,die
zullenworden verwerkt ín het nieuwe BesluitcomotabiliteitsvoorschriÍt€n.

3. Ruimte voor inteÍpÍetatie van regelgoving
Aldus blÍkt in de huidige comptabiliteitsvoorschdftenruimto aanwezig te zijn voor
interpretatiê, Hierdoor bestaan v€rschillendevisies op de wijze waarop het resultaêl
wordt gepresenteeíd. De heer Verhoeí zijn kíitiêk is hieí grotendoels op gericht. De hêer
Verhoêf redeneert strikt volgens dê vêíslagleggingsregelgevinguit het BW2 en komt zo
tot een keuze voor de zogeheten "all-inclusive" presentêtie van lasten en baten. De
accountant gaat hieí in ziin íoactie van 2 septemberjl. diepêr op in. Nêt als vesl andere
gemeenten opteert Dordrecht tot op heden voor een weergave van het resultaat volgens
de 'netto-methode'. Het íesultaat wordt bepaaldals saldo op de exploitatie van lasten en
baten uit de zgn.'gewone bedrijlsr/itoeÍening'.Een eventueel voordelig resultaat is vrii te
bestemmen, een êventueei nadelig resultaat woÍdt verrekend met dê algemeneÍeserve.
Buitengewone baten en lasten woÍden volgens de netto methode niet in het exploitatieresultaat tot uitdíukking gebÍacht vanwege het veelal incidentele k6rakteí en het gÍillige
beeld dàt dit in de jaaílijkse exploitatieíesultatenzou opleveren. Van wezenlijk belang is
bij de netto-methode wel dat buitengewone lasten en baten altiid met expliciête
besluitvoíming vên de.aad worden verwerkt. Een voorbeêld hieívan betÍeÍt de
opbíengsten uit de verkoop EZH-aandelenin 20OOdie tus6enrijds aan de gemeenlelijke
reserueswêíden toegevoegdWel bereidenwij ons op de invoering van het nieuwe Besluit comptabiliteitsvoorschíiíten
voor en hebben wij als stap in deze richting in het stadsiaarverslagannex iaaííekening
2OO1lblz. í8 in deel 2 de productenrekening)
alletoevoegingenen onttrekkingenaên
reseÍves op stadsniveau -naast het netto-íesultaar aparr zichtbaar gemaakt.
4, Conclusies
1. de iuistheiden betrouwbaarheid
van de begrotings-en
verantwooÍdingsdocumentenvan de gemeente Dordrecht staat ons inziens niet
ter discussie,Genoemdedocumêntenvoldoeneveneensaan de wettelijkeeisen
die aan de inrichring en opmaak worden gestêld. Eén en ander blijkt ook uit de
beoordelingdooí de exteÍne accountant en mag worden afgeleid uit het toezicht
zoals dat wordt uitgeoefend dooÍ het Collegevan GedeputêerdeStaten.
2. voorbereiding
van a€npassingen
in de verslaglegging
die naarverwachtingmet
ingêngvan het begrotingsjaar
2004 zullenvoortvloeienuit de invoeringvan het
nieuwe Besluitcomptabiliteitsvoorschriften
ziin Íeeds gestart.E.e.apast in de
ontwikkelinggerichtop een bedrijÍsmatige
maniervan werken waaraanbinnen
onze gemeente al gedurendelange tiid concreet invulling woÍdt gegeven.
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