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Gêachtê he€r Verhoef,

In uw brief van 11juni 2002 die wii op 12 juli 2007 hebben ontvangen, heeft u ons uw bevindingen
doen toekomen met betrekking tot onze jaarrekening 2006. Wij willên hierop graag reagercn.

Het is priizenswaardÍg dat u geheel belangeloos dejaarrekening 2006 van de gerneente Nijkerk heeft
bestudeerd en geanalyseerd en ons deelgenoot heeft gemaakt van uw bevindingen. U maakt melding
vdn een aantal zaken, waardoor naar uw inzicht sprake is van een onbetrouwbaar beeld in de
rekening van baten en lasten en de weergave van de financiële positie van de gemeente Nijkerk.

Het is u vanuit uw professie bekend dat de Nedeíandse gemêenten gehouden zijn om de
programmarekening in te richten confom de eisen die het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten (BBV) daaraan stelt. De gemeente Nijkerk probeeÉ daar zo tansparant
mogelijk uitvoering aan te geven. Onlangs heeft de provincie Gelderland ons laten weten dat de
gêmeêntê Nijkerk op dat punt goêd scoort. Dat leidt ertoe dat de provincie andêre gemeenten naar
onze stukken verwijst.

Wij hebben vastgesteld dat uw opmerkingen zich hoofdzakelijk richten op de rêgelgeving, zoals dezê
in het BBV is verwoord, Het is niet onze competentie om daarin veranderingen door te voeren.
Daarom adviseren wij u om uw bevindingen onder de aandacht te brengen van de rijkswetgever
Mogelijk biedt de op rijksniveau voorgestane deregulering aanknopingspunten om de financiële
verslaglegging \ran gemeenten en provincies op gelijke wiize te regelen als voor het b€drDÊleven.
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Zoab u zult beg.Ípeo, íJn wD gehouden ons aón de bepaling€n r.dn h€t BBV te houden, ínede In het
l@dcÍ van de r€d|tfldgheld. Wb kunnen dan ook ni'et anders dan uw bevindiÍ€en \roor kennisget/lng
aannemeír. W|J gaan eÍrran uit dat u hleÍ\Dor begrip heeft,
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HoogEdÉend,
De g€Íneenteraad \'ên N Grk,
De de \roozitteí,
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