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cemêente Btten-Leur

Etten-Leur, 02 oKobeÍ 2OO8

Geachte heer Verhoef,

Na€raanlêiding varl urv sehrijven overdê jaarrekenifig 2006 bênt u in de gÊlcgenffige-
stetd om ten overstaan van het audit committee op I ;pril2OO8 e"n pr"i""nà1Ë t" u"rzorg"n.l\.4et u is afgêsproken dat aan de hand van deze presentatie het audit committee bez€t werkeaanpassingen mogelijk zijn.

Tijdens onze veÍgadering van I oktober jongs eden hebben wij uw presentatie nader be_sproken. Tevens hebben wij de door u ab vóorbeeld genoemdé winit_-án ,ÀrtL"r"".n,ngvan de gemeente Breda bestudeerd. Kem van uw betoog was dat transparanid|ent te zijnhoe het resurtaat zoars opgenomen in de jaanerening toï stanJ iámi diisËiLn vast oat inonze jaanekening 2007, binnen de kaders van het BóV, inzichtelijf, is Ààêliáot n.t re"uftaatuit de reguliere bedrijfsvoering is alsmede welke dotaties aan en ónttret<k]n-q; uit Oe reser-ves en voozieningen hebben plaatsgevonden. Ook in de winst_ en vertiesrËtenrng van Cegemêente Breda hebben wij geen aanknopingspunten gevonden uooiu"iÈàtJi,ng uun on."jaarrekening Dit neemt niet weg dat wij aitijd wilen weiien aan een teterlÀzict t rn oe inretvan de middelen en de resuttaten diê hiermee geboekt ztn. Wij zi;n O* oofËàn trap"t g*start gericht op het veóeteren van de leesbaaÀeid van áe paíe[""i"g. 
- --

Ook uw brieÍ overde jaarrekening 2007 beschouwen wij hiermee als afgehandetd.

lnd.ien u,in de toekomst specÍiek op Etten_Leur toegesneden aanvullende aanbevelingen
:::y&g"l:,"^1Ti^ï,1"j 1",11-":l:,s "l :nze 

jaanekenins kunnen verroeieren zulen w1

Aan de heer drs. L.W. Verhoef RA
Kersengaard 13
3962 JR WIJK BIJ DUURSTEDE
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bespreking van uw brief in audit

rd beoodelen en indien nodig venrverkán.

het audit committee,
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van 17.00 uur -  19.00 uuf.


