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Ceachte heer verhoef,

uw brief vàn 22 no,/ember 2007 is in de ràadsvergadeíing van l TjanuaÍi2008
b€sproken. De raadsleden hebben aangegeven uw opmerkingen in uw brief niet
te ondeEchíijven. Als bijlage stuur ik u de bíef \án onze accountant waaÍin kort
op uw bíiefrrordt ingegaan.

D€ raad vàn de gemeeme Onderbanken beschouM deze aangelegenheid
hiermee als afgedaan.

Met wiendelijke groet,
De raad vdn de gemeente onderbanken,
namens oeze,
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r. M.M.C.M.Richter
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Brief inzake de jaanekeningen van de heer L.W. Verhoef

Geachte heer Friesen,

Naar aanleiding van onze uiteenzetting in de nadscommissie van 15janr_rarijl. heeft U ons
gewaagd om een inhoudelijke reactie op een brief van de heer L.W. Verhoeiinzake de
jaaÍekening 2006 van de gemeente OnderbankeÍ.

Het is ons bekend dat de heer Verhoef onderzoek doet naar de jaarrekeningen vafl provllcles en
gemeenten. Tevens is ons bekend dat de heer Verhoef de regelgeving op bisis waarvan de
jaanekeniÍlgen van provincies en gemeeÍÍel moet worden opgèsteld graag anders zou zien. In
dat licht dient u ook de opmerkingen van de heer Verhoef telezen. 

- -

Wij zijn van mening dat de presentatie van de baten en lasten en het saldo, zoals upgenomeÍr m
de jaarrekening van de gemeente Onderbanken over het jaaÍ 2006 voldoet aan de geldende
regelgeving (Besluit begroting en vera[twoording). Io oÍrs rapport van bevindingen 2006 wordt
de betreffende informatie zelfs herhaald en wordt nader ingegian op het resultaàt vóór en na
bestemmingeo, respecrievelijk € 1.500.000 en € 600.000.

De conclusie van de heer Verhoef dat ook de weergave van de hnanciële positie, de vaste activa
en de verylichtingen verre van juist is, wordt in de brief niet nader toegelicht en evenmin op de
website van de heer Verhoef. Een inhoudelijke reactie op deze opmerkingen kunnen wij u àan
ook det geveÍr.

Voorts geeft de_heer Verhoef zijn persoonlijke mening over een aantal in het Besluit Begroting
en Venntwoording (BBV) gehanteerde c.q. voorgeschreven begrippen zoals weerstandsver-
mogen, vooÍzieningen en investe ngen met een economisch respectievelijk maatschappelijk nut.
U heeft il de jaarrekening 2006 deze wetrelijke begrippen op juiite wijze ioegepast. Dat
de heer Verhoef u adviseert om alle rcserves op te treffin laien w4 verder onb-esïroken.

drs. P.G.J.M. Jussen RA
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