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Geachte heer Verhoef,

Beetsterzwaag, 5 oktober 2010
Verzonden op t 3 /, olza,c.

De raad van Opsterland heeft uw brief ten aanzien van de jaarrekening in goede orde ontvangen. In
uw brief schetst u een aantal zaken waarin naar uw mening onze jaarrekening misleidend is. Hierdoor
is de raad volgens u niet in staat om de kaderstellende en controlerende taak adequaat uit te voeren.

Voor het samenstellen van de begroting en jaarrekening zÍn wij gebonden aan de geldende wet- en
regelgeving. Deze regels leiden tot een bepaalde presentatie van de financiën binnen de jaarrekening.
Onze accountant is ook aan deze regels gebonden en heeft derhalve geen andere keuze dan het tot
stand gekomen resultaat te bevestigen door middel van een verklaring. Hierbij maakt de accountant
zijn eigen onafhankelijke afwegingen.
W hebben de jaarrekening van het afgelopen boekjaar vastgesteld. Wrj zijn van mening dat wij
voldoende in staat zijn gesteld om de jaarrekening te kunnen beooÍdelen en dat wij onze eigen
af,/vegingen hebben kunnen maken ten aanzien van het gevoerde beleid en financiële beheer.

De conclusie van de raad is dat de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van zowel de baten en lasten als van de activa en passiva per ultimo het jaar geeft in
overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
Wrj delen uw mening over onze jaarrekening dan ook niet. Wí nemen van deze gelegenheid gebruik
om u te melden dat wij geen behoefte hebben aan eventuele toekomstige en vergelijkbare brieven die
door u worden toegezonden aan de raad. Deze zullen voor kennisgeving worden aangenomen.

Met vriendelijke groet,

gemeenteraad Opsterland,

de griffier, de voptz itter,

---ïëkêiZwárt

Postbus 10.000

9244 ZP Beetsterzwaag

Hoofdstraat 82

9244 CR Beetsterzwaag

los12) 386 222

(0s12) 381 87s

gerreente@opsterland.nl

wwwopsterland.nl

T

F

Bank 28.50.06.606

BTW N100195014980',]


