BesluuÍsdienst

gen

oiÍectieMiddelen/Werkman
ond{wsp Gemeenterekening2002
Poíbus20001
9700PBGrcninlen

Aan deheerdrs.R.W.Verhoef
Kersengaàrdi 3
39ó2 JR WIJK BIJ DI]LJRSTEDE
1 , 23, ,5 ,6 ,1 t , 1 3 ,1 6

Ietetoor)so367 76 79

Bihqe(il

0Nkèín'Íi BD 04.14996

eiálohloon
0900.92
92

oatm- 5 MRï 2001 usbíe'Èi

gÍoningen.
beíuursdienslSbsd

Geachteheer.
Op 6 januarijl. zondu eenbrief aande gemeenteÍurd,
waa n u eenzienswijze
geeftop de door de raadvastgestelde
gemeenterekening
2002.Graagwillen wij
hierop in het kort maar zekêÍ niet uitputtendrcageren.
In de brief steltu datde rekening2002veel onjuisteen onbetrouwbaar
cijfers
bevat, alsmedeonzinteksten.Met betrekkingtot het resultaatgeeft u aandat het
batig saldoniet 18,7miljoeneurois zoalswij presenteren,
maar22,7 miljoeneuo.
DezeconclusietrelÍ u op basisvan eensimpelevergelijkingvanhet eigen
vermogenper balansdata
3l december2001en 3l december2002.Daarbijhoudtu
er geenrekeningmeedat er ook rechtstreeksemutatiesplaatsvindenop
gedragslijndie er op
bestemmingsreserves.
Wij volgenal jareneenzeerbestendige
Deerkomtdat het rekeningsaldobestaatuit twee delen, rumelijk de dienst- en
conceruesultatenalsmedede bijzondereresultateÍr.De bijzondereresultatenhebben
met namebetrekkingop rijkssubsidies.De bestemminghiervan ligt, conform
rijksvoorschriften,vast en kan niet andeGworden ingezet.EgalisatievaÍr de
ve$chillen vindt plaatsdoor venekening met de desbetreffende
besteÍuningsreserves.
Dezeaanpakpastbinnen de vigerende
comptabiliteitsvoorschriftenuit 1995en heeft ook de insteÍrÍning van onze
accountant,die overigenseengoedkeurendeverklaring bij de jaarrekening2002
afgaf.
U geeft verder aandat het eigen vermogente hoog wordt voorgesteldomdatwij
onder de activazogenoemdegeactiveerdetekortenopnemen.In het licht van het
Besluit Begrotinger Verantwoordingbemdenwij ons om dat in de toekomstook
anden te presenteren.Overigensliggen aande huidige presentatiewel
rMdsbesluitenten grondslag.
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Ten aanzienvan uw opmerkingdat onder het eigenvermogenbedragenvoorkomeD
waar veÍplichtingentegenoverstaankuDnenwe meldenilr de jaarrekening2002te
handelenconform de comptabiliteitsvoonchriften1995.In de begroting2004, die
volgenshet Besluit Begrotingen Verartwoording is opgesteld,passenwij de
nieuwe definitie ook toe, hetgeenertoe leidde dat bepaaldebesteuuningsreseryes
zijn omgezetin vooÍzieninged.KoÍom, u loopt met uw opmerkingvooruit op de
nieuwe situatie.
In het slot van uw brief wek u de suggestiedat ook de begrotiog 2004
oDbetrouwbareiofonnatie zou bevatteD.Die stelling wordt op geenenkelewijze
onderbouwdmet concretefeiten. Wij kuÍmenu geruststelletrdat van de kant van het
toezichthoudendorgaan,het college van Gedeputeerde
Statenvan Groningen,in de
jaren
geenopmerkingenzijn ontvangenover de iruichtelijkheid van onze
afgelopen
begrotingsdocumeotel,laat staanvan volstreld onbeÍouwbare informatie.
Wij hopenu hiermedevoldoendete hebbengeinformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeesteren wethouders
van Gronilgon,
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