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Uw khmdk uw bdef 5/2/99

Geachte heer VeÍhoef,

In uw brief van 5 februari 1999 heeft u aangegeven dat u van mening bent dat
onze jaarrekening (en die van vele andere provincies en gemeenten) een hoogst
onbetrouwbaar en dus volstreh onbruikbaar documeÍt zou zijn. Uw brief hebben
wij - via een lijst van ingekomen stukken - aan de orde gesteld in de
StatenveÍgadering van 29 maart 1999. ProviÍrciale Staten hebben besloteÍ uw
bíief teÍ afdoening in onze handen te stellen. Eetr uittreksel van de notulen van
bedoelde vergadering trelt u hierbij aao.
Wij hebben op uw brief o.a. commentaar gel.raagd van onze accountant. Mede
als gevolg van de controle van onze jaarrekening t 998 hebben wij, zoals wij u
hebben laten weten, enige tijd moeten wachten op het commentaar.

Onze accountant komt tot de conclusie dat u ten onrechte de veÍslaggevings-
dchtlijnen voor het bedrijfsleven als referentiekader heeft genomen (zie bijlage).
De wetgever heeft, juist gezien de specifieke functie van de locale overheden, er
voor gekozen om voor gemeenten en provincies apaÍte veÍslaggevingsÍichtlijnen
(comptabiliteitsvoonchriften) vast te stellen. Deze wijken op een groot aantal
onderdelen afvan de veÍslaggeviÍgsrichtlijnen voor het bedrijfsleven. Met dit
commetrtaar zijn wij het eens.

Ter informatie sfuren wij uw brief met onze reactie en het commentaar vatr o[ze
accountant aan de leden van de Rekeningencommissie en aan de leden van de
commissie Financien. Strategie en Bedrijven.
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Wij hopen u met het voÍenslaande íaar tewedenheid te hebben gelnfonneerd.
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