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Geachte heer Vêrhoef,

Zoals toêgezegd in de briêf van de Commissie voor Klachten en Veeoekschrifren van 1 aoril il.
doen wij u een reactie op uw brief toekomen.
Hoewelwij uwbelangstelling vooronzefinanciële berichtgêving u.aarderen, bêkeuÍen we hêtdat
u ons onder meer beschuldigt van "volksverlakkerij". Hiervan distantiëren wij ons vo edig.

U stelt dat de jaarrekening 1997 niet voldoet aan dê mêest elementairê eisên die aan een
jaanekening gêsteld mogen worden: inzicht geven in de omvang van de baten ên lasten en het
saldo daaNan, en in de omvang en samenstêlling van hetvermogen ên met name van dê reser-

Ofde provincialêjaanekening voldoênde inzichtverschaft, bêlichten we vanuittwêê invatshoekên:
êen oÍganisatorischê/procedurele en êên inhoudelijk€/cijfermatjgê invatshoek.
AllêreeÍst dê organisatodschê en procedurele invalshoek. Voor ons is dê jaanekening êên
waaadevol document, waaót het voor ons de moeite waard is er tijd aan te besteden om voor de
gebruikers eNan eên duidelijk beeld van het gevoerdefinancièle beteid en beheer tê schêtsen. De
provincie is een inkomensbestedende huishouding, r,laaóij hàndêlingen onder dêmocratische
@ntrole staan, en moet voldoen aan speciÍeke verslaggevingsvoorschdften in plaaE van oe
vereisten in het Eurgerlijk Weboek. Dè (provinciale) jaanekening van de provincie celderland is
opgestêld met inachtneming van de Comptabilitêitsvoorschíiften 1 995. De verantwoording die het
college van Gedeputeerde Staten aflegt aan Provinciale Staten dient vanzelfsprekend betrouwbaar
te zijn. Daartoe zín maatregelen vanuit PÍovinciale Staten genomên, zoals de Controlêverorden ing
Gêldêrland 1996 en het irctellen van eên werkgroep Rekening uit de Commissie Middêlen, die
voor PÍovinciale Statên êigen ondezoêk vêrÍicht
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Teveng hebben Píovinciale Staten een controlerend registeraccountant aangev,/ezen die dê
jaarekening van de provinciê ondezoeK en over zijn bevindingen verslag uitbrengt. Dat het
Ministeriè van Binnenlandse Zaken ên Koninkrijks.elaties een stapje terug doet, houdt niet in dat
BinnenlandseZakên dejaanekening van de p.ovincie niet aan êen kíitische blik ondeMêrpt. Naast
dê jaaírekening ontvangt het min isterie zijn ingevuld rekenmodel mêt aanvu ende sp'ecificaties en
is eÍ regelmatig contact tugsen de pÍovincie en het ministerie.
Vanzelfsprekend zijn door Gedeputeerdê Staten diverse maatregelên getroffen ten aanziên van
de bettouwbaarheid van dê jaarÍekening diê de ambtelijke organisatie aan hen voorlegt.
VooÍgaande geefr aan dat voldoende inteme en exteme controle Dlaatsvindt om Drocêoureel
gezien betrouwbare informatie te gênereren.

Vanuit dê inhoudelijk€/cijfermatge invalshoek delen wij u het volgende mêde. De jaanekening
í 997 is gêconlroleerd door onze exteme (deskundige ên onaftankelijke) accountiant en voozien
van een goêdkeurende accountantsveíklaaing. Provinciale Staten hebben dejaarrêkening na hun
controle vastgesteld. Uit die diepgaande controles is geconstateerd dat er sprakê is van een
duidelijk beeld. De ondêrweípen, die u in uw bíief behandelt, blijken uit dêjaarrekening en wErên
derhalve onderdeel van het object van ondezoek, zodat wij op de cijfermatige opmerkingen niet
nader Ingaan.

Gêlet op bovenstaande, vormên uw opmerkingen ten aanzien van de Íêkêning í 997 voor ons
geen aanlêiding om aanpassingen in dejaarrekening aan tê bÍengen.

Hoogachtiend.
Gedeputeerde Staten van celderland
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