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Geachte heer Verhoef,

Op 11 septembeÍ 2003 heeft de raad van onze gemeente uw bovenvermelde brief
ontvangen.

Na ampele overweging heeft de gemeenteraad in zijn vergadeÍing van 24 september
2003 besloten genoemde brief ter afdoening in handen te stellen van het college van
Burgemeester en Wethouders.

Gelet op de gevoerde discussie in de gemeenteraad en zonder in detail in te gaan op de
door u gemaaKe opmerkingen delen wij u het volgende mede.

U hebt speciÍieke opvattingen over hoe een jaarekening êÍuit dient te zien. Deze
opvattingen zin veel specifieker dan de voorgeschreven regelgeving. Centraal daaóÍ
staat dat volgens u de jaarÍekening het uitgangspunt is. Dit in tegenstelling tot de
regelgeving. Zowelin het Besluit comptabiliteitsvoorschrifren 1995 als in het nieuwe
Besluit begroting en verantwoording staan de begroting en het budgetrecht van de raad
voorop; de jaaÍrekening is volgend. Uit een brief van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken blijkt dat wÍ eên algemeen aanvaarde methodê toepassen. De wet laat geen
andeÍe ruimte toe.

Verder zijn wij, in tegenstelling tot u, van mening dat onze jaanekeningen voldoen aan
de normen die in het maalschappelijk verkeer als aanvaaÍdbaar worden beschouwd,
dooÍ een zodanig inzicht te geven dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd
over de financièle positie en over de baten en de lasten. Ook in de toelichling op artikel
3 CV (comptabiliteitsvoorschriften) valt te lezen dat het begÍip aanvaadbaar in het
maatschappelijk verkeer primair moet worden opgevat als datgene wat gêbruikelik is bï
provincies en gemeenten en secundair ruimer kan worden uitgelegd.
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Het was tot nu toe binnen de gemeentelijke verslaglegging niet ongebruikelijk dat
bedragen rechtstreeks aan reserves worden toegevoegd dan wel onttrokken en
zodoende buiten de rekening van baten en lasten werden gehouden. Aan deze mutaties
lag steeds een raadsbesluit ten grondslag; tevens werden deze mutaties expliciet in de
toelichting behorende bij de jaanekening opgenomen.

Wí zijn van mening dat onze jaarrêkening van baten en laten en de toelichting getrouw,
duidelijk en stelselmalig de omvang van alle baten en lasten, alsmede het saldo
daaryan, weergeven. HieÍbij kan, zoals eerder gesteld, de gegevên toelichting niet
buiten beschouwing worden gelaten.

Bij de invoering van de nieuwe voorschriften (BBV) zullen wij ons uiteraard aan de hierin
aangescherple voorschrifr en houden.

Wï zÍn van mening dat de leden van de gemeênteraad van Haaksbergen precies weten
voor welke bedragen autorisatie en allocatie heefl plaatsgevonden. Het is dus niet
conect te bêweren dat zÍ door hêt saldobedrag een verkeerde voorstelling van zaken
zouden kunnen krijgen.

Gelet op het vorenstaande blijven wij, mel de gemeenteraad en onze accountants, van
mening dat onze jaanekeningen van baten en lasten en de toelichtingen getÍouw,
duidelijk en stelselmatig de omvang van alle baten en alle lasten, alsmede het saldo
daarvan, weergeven.

Hoogachtend.
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