
gemeenteRhenen

de heer L.w. verhoef
Kersengaard 13
39621R Wijk bi j  Duurstedê

nummeÍ: àlgO7l0430
uw schrïvên van: t9jênuari2007

contactpenoon: drs. Cerard Koudijs
dooíkiesnummer: 0317 68L 751
datum: L februari 2007
onderwerp: Jaaírêkeningen

Bemeente Rhenen

vEnz0illlEll 0l FE8. 2007
ceachte heer Verhoeí

In antwoord op uw brief aan de gemeenteraad van Rhenen van 19januari j l ,  delen wij u mede dat
deze bíiefdoor de gemeenteraad ter verdeíe afdoening in handen van het college van
burgemeester en wethouders is gestêld.

In uw briefsuSgereert u dat de iaaíekeningen vàn 2OO4en 2OO5 niet coírect zi in. Op uwwebsite
noemt u de onregelmatigheden die u constateert injaaíekeningen van Nêderland5egemeenten
zelfs boekhoudfraude. Zware beschuldigingen die natuurliik bij ons collêge en de ambtelijke
organisatie hàÍd eenkomen.

Wij hebbên uw beschuldigingen nadeí bekeken en constateren daarbij dat het gaat om veíschillên
in inteÍpretalie over hoe het resultaat van dejaarrekening wordt gepresenteerd. Volgens wettelijk
voorgchrift (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, koÉweg BBV) moeten
wij het resultaat vàn dejaaríekening pÍesenteren vóór en na resultaatbestemming. Zo is het
reiultaal over 2004vóór resultàatbestemming afgerond € 0,5 miljoen en na bestemming € 0,2
miljoen. Het verschilvan € 300.000wordt door u omschíevên als zijn de 'verzwegen'. In
wêíkelijkheid Baat het hierbij om mutaties in íeserves die gebaseerd zijn op besluitvorming van de
gemeêntêraad. En als zodanig ook duideli jk eangegeven in dejaarrekening. In ieder geval absoluut
niêtvêrzweten. Ook de àccountant heêft geen enkel bezwaargemaakt bij deze presentatie.
Sterker; de presentatie is zoals gezegd conform wetgeving.

Verder is volgens u de Íinancièlê pogitie "yere ydn juis?'.ln de belàns zijn activa te laag
gewaardeeíd. wij  kunnen ons voorstel len det u hierbi jdoelt op dewaarderingop basis van
historische aanschafprijs. Hierdoor kan een bÍvoorbeeld een gebouw een minimàlewaarde
hebben, têrwijl er wel een economischê waarde is. Echter ook dit is conform de wettelijkê
voorschriften. De keuzevrijheid van gêmêenten is op dit gebied minimaal.
Bijde overige punten in de brief is hêt ong niet duideli jkwaar u op doelt.

wij onderschrijven overigens uw streven naaíverbeteringvan inzichtelijkheid van de
jaaíekenin8. Voor de rijksoverheid is dit mede aanleiding geweest om het BBV in te voeren.luist
om de inzichtelijkheid te verbeterên- Wij hebben de afgelopenjaren ook in oveílêg mêt de
gemeenteraad de inzichtêlijkhêid van de RhenensejaaÍekening (en píográmmabegroting)
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verbeterd. Ook de komendêjaren gaan wij in oveíeg met dê gemeenteraad verder werken aan
veídeíeverbetê ng van de inzichtelijkhêid van de programmabegroting en dejáarrekening.
Wij willên welbenadÍukken dat wij ook nu overeenkom stig wettelijke voorsch rift werken en zeker
geên zaken verzwijgen. Bovendien ontvangen wijjaarlïks een goedkeurende
accountantsverklaring. TeÍmen als "boekhoudfraude" en "veízwijgen van baten oflasten"werpen
wij ver van ons. De beschuldigingen zïn nietopfeiten gebasêerd en wijvinden deze ongepast.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Mct vriendelijke Broet

Het collegêvan burgemeesteren wethouders van degemeente Rhenen, .
de secretaris, de burgemeester, )-<-

A.C. Houtsma


