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Geachte heer.

Op 6 januari jl. zond u een brief aan de gemeenteÍurd, waa n u een zienswijze
geeft op de door de raad vastgestelde gemeenterekening 2002. Graag willen wij
hierop in het kort maar zekêÍ niet uitputtend rcageren.

In de brief stelt u dat de rekening 2002 veel onjuiste en onbetrouwbaar cijfers
bevat, alsmede onzinteksten. Met betrekking tot het resultaat geeft u aan dat het
batig saldo niet 18,7 miljoen euro is zoals wij presenteren, maar 22,7 miljoen euo.
Deze conclusie trelÍ u op basis van een simpele vergelijking van het eigen
vermogen per balansdata 3l december 2001 en 3l december 2002. Daarbij houdt u
er geen rekening mee dat er ook rechtstreekse mutaties plaatsvinden op
bestemmingsreserves. Wij volgen al jaren een zeer bestendige gedragslijn die er op
Deerkomt dat het rekeningsaldo bestaat uit twee delen, rumelijk de dienst- en
conceruesultaten alsmede de bijzondere resultateÍr. De bijzondere resultaten hebben
met name betrekking op rijkssubsidies. De bestemming hiervan ligt, conform
rijksvoorschriften, vast en kan niet andeG worden ingezet. Egalisatie vaÍr de
ve$chillen vindt plaats door venekening met de desbetreffende
besteÍuningsreserves. Deze aanpak past binnen de vigerende
comptabiliteitsvoorschriften uit 1995 en heeft ook de insteÍrÍning van onze
accountant, die overigens een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 2002
afgaf.

U geeft verder aan dat het eigen vermogen te hoog wordt voorgesteld omdat wij
onder de activa zogenoemde geactiveerde tekorten opnemen. In het licht van het
Besluit Begroting er Verantwoording bemden wij ons om dat in de toekomst ook
anden te presenteren. Overigens liggen aan de huidige presentatie wel
rMdsbesluiten ten grondslag .
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Ten aanzien van uw opmerking dat onder het eigen vermogen bedragen voorkomeD
waar veÍplichtingen tegenover staan kuDnen we melden ilr de jaarrekening 2002 te
handelen conform de comptabiliteitsvoonchriften 1995. In de begroting 2004, die
volgens het Besluit Begroting en Verartwoording is opgesteld, passen wij de
nieuwe definitie ook toe, hetgeen ertoe leidde dat bepaalde besteuuningsreseryes
zijn omgezet in vooÍzieninged. KoÍom, u loopt met uw opmerking vooruit op de
nieuwe situatie.

In het slot van uw brief wek u de suggestie dat ook de begrotiog 2004
oDbetrouwbare iofonnatie zou bevatteD. Die stelling wordt op geen enkele wijze
onderbouwd met concrete feiten. Wij kuÍmen u geruststelletr dat van de kant van het
toezichthoudend orgaan, het college van Gedeputeerde Staten van Groningen, in de
afgelopen jaren geen opmerkingen zijn ontvangen over de iruichtelijkheid van onze
begrotingsdocumeotel, laat staan van volstreld onbeÍouwbare informatie.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders
van Gronilgon,
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