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Ceachte hêer Vêrhoef,

In uw bovenvernelde brief
scelr U dar de waaÍde van de jaarrekenint
1997
van de geneente ' s -Hêrtogenbosch, naasc die van een aánta1 andere geneenten
zoals onder neer UÈrêchc, Zeist, Veênendasl, Tiê1 ên Wijk bíl Duursrede,
beperkc is en dat dêzê op een aantal betangrÍlke
onderdelen onbêrroulrbaar
is. Wij zijn het nieÈ eens net uw ziens\rilze. Ook vinden !|'iJ het nier juisr
dat U êên en ander op eên ongenuancêêrde wflze nÊar buicen brengÈ. Op de in
genaakte belangrijkste
uw brlef
specifieke
opnerkingen gáan lrij hÍerna in.
De door U geÍnaakte opnerkingen worden in essentie ln vêr verneld neÈ daarna
een reactie oízetzijds.
U stelt
der her saldo vaÍ de baten en lasren votgens dê lgerrêkentng
t 36,9
nllloen
negêtlêf
Ís en dat dlversê actíve aangeschaft rÍord6n, dte nÍet asn
de debetztlde
ven de balans worden opgênonen Dear als negatlevê post san dê
crêdltztlde
v6n de balans Ín nlnderlng
gebrschr sorden op hêt etgen
vèrDogen. (bladzljde
2 van uw brtef)
Het klopt daÈ êr rechcstreêks
plaarsvinden
nutaties
op her êigen vernogen.
De Conptabillteitsvoorschrifren
geven hlervoor de ruímte (zie êrrikel
49).
Er vinden nutatiês Cen gunste en Cen lasre van de exploitaÈie plaars. De
nutaties sluitên aan bij de bêgroting en zijn gêbásêerd op een besterdige
gedragsltJn. Hêc klopt dat reserves die ingezec worden voor het doen van
invescer:ingen tot lagere boekwaardên leiden (betreft
de zogenaamde nettonethodê). Deze nethode ls binnen de voorschrifcen toegestaan.
Volgens U ontbrêekt de setteltlke
voorzienlngên
ln de laarÍêkentÍrg.

verplíchte
(bladrijde

speclflcarle
van reservês
3 van uv brlef)

en

WelltchÈ is het bijlagenboek bij de gemeencêrêkêning nier ín uw bezir.
Hierin is eên Aêdetailleerde staát wan
eên gederallleerdê staar
van vooÍzÍeningen
opgenonen.
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U geêft een dat de lentelasÈen Det een bedrag vaí t 29,4 ntlloên
3 van ut' brtef)
zlln veergegeven. (bladzrjde

te hoog

Wij nenen aan dat U hier doêlt op de zogenaande "bespaarde rentê". Dít ís
woÍdt gebracht r0aar in
rente die ne1 cen laste van dê êxploitati€
zeggen
werkelijkheid
niet eordc uicgegeven. De ConpÈsbtliteitsvoorschríften
op artíkel 49: "Uit bedrtj fsecononisch
hierovêr in de toelichting
gêzichtspunt ls toerekeníng van rence aan resêrves niec juist,
ondat het
niet past in hec stêlsêl van batên en 1asÈen. Titel 9 van Boêk 2 van hêt
van rente aaÍI reserves dan ook
Burgerlijk
litecboek scaat rentetoerêkêning
9 van Boek
en geneenten is in dlc geval van Títel
niêÈ Èoê. voor provincies
wêtboek afge!.'êkên, orndat het toerekênên van rêntê aêÍI
2 van hec Burgerlijk
die
eigen vermogen recht doet aan het karakter van de bescedíngshuishouding
in het bêdrijfsleven
of geneente is en ondac de jaarrekening
êen provlncle
op dít punt een ander doel heeft dan bij de overheid".
1997 van onze gemeentê woor hêt êêÍsÈ een
u stê1t dat de laarrekentng
geconsolÍdeelde
Ís en U schrtjft
det conforn de GeoeerÈeset
Jaarrêkêníng
1993 de plicht
heeft tot hêt
ven 1994 de geneente al vanaf dê jaarrekentng
(blêdztjdê
3
van
uw
brÍef)
opnaken van een volledlSe
JaarÍêkenlng.
j aarrekeníng
De geneence ' s - Hertogenbosch rnaakt al sinds 1988 een volledíge
op. zoals U op bladzijde 127 van de jaarrekêning kunt lezen ts de rekening
sedert 1994 insedeêld in bestuurliike
Droducten.
297 va'r de Jaarrekenrng
U víndt daÈ op bladrtjde
rentekosÈen een hoog nonsênsê-Bêhalte bevat,

de enelyse

van de

HiervooÍ hebben we aI aangegeven dac we onze rentelasten
conform de
conptabiltteicsvoorschÍiften
verwerken. Daat ur vísíe over de
verantwoordlng
van de rente totaal anders is, is de opnerkíng niet

u bent van nenllrg dat de gepresêntêêrde Jearrekenlng geen oíddel ls on eên
posltle
welantroord
van de geneentê en
oordeel te vorDen ove! de flnanclêLe
ovêr de baten en lasten en het saldo erven. (bladztlde
4 van utr brlef)
Gezten de accountantsverklaÍing
van PricêWscerhousecoopeÍs , die opgenonen
1s tn de jaarÍekening 1997, concluderen wij dêt onze accountant uw nening,
absoluut niet onderschÍtjfc.
wtJ hopen U nlddels deze brief voldoendê helderheld verschafc te hebben
over de opzeÈ van de j aarrekenlng van onzê geneênte. opstêlling
vindc
plaacs op basís van de van coepassing zijndê voorschrtften
en het volgen
van een bestendtge gedragsllJn.
Er kan er ons inztens ntrDner sprake zijn
van een onbetrouwbare I aarrekêning.

Gêzien de corrêspondencie die U al net vele geneenten hebt Sevoêrd Saan
te hebben geÍnforneeÍd.
er vênuit U hierÍnee voldoende en ook defínítlêf

HoogachcêÍtd,
Burgeneester en wethouders
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