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Geachte heer Verhoef,

Dê geme€nleraad van Rotterdam heeft kennis genomen van uw brief van 19 juni 2002 over de
jaarrekening 2002. VeNolgens is in juli 2002 aan de raadscommissie voor de Middelen
gevraagd uw brief te beanlwoorden.
In het algêmêen is onze reactie dat de Accountantsdienst Rotterdam de gemeenterekening
2002 heeÍl gêcontrole€rd en daarover een goodkeurende verklaring heeft afgegeven. Door of
namens het gemeentebestuur bent u in andere brieven van de laatsle tweê jaar gewezen op
de afi,vijkende positie die gemê€nien door de Comptabilit€itsvoorschÍiflen innemen ten
opzichte van het bedrijÍslêven. De gemeenteraad heeft in haar beoordeling van de
jaanêkening, medê gêzien de conclusies en de adviezen die de commissie tot Onderzoek van
de Rekening heeft uitgebracht, geen aanlêiding gezien om de rekêning te (laten) herzien.
Dêze algemene reactie zal u - gozien sooítgelijke correspondentie in het vededen - niet
verTassên.
Ten aanzien van de gehanteerde melhodes en de cijfeas jaarrekêning 2002 in het bijzonder,
heefi het raadslid de heer drs. J.G. van Heijgen schriftelÍkê vragen gesteld aan het cotlege
van burgemeesler en wethouders. Die vragen komen inhoudelijk voor een behoorlÍk deel
overeen mel uw inzichten. De door hel bestuur aan de gemeenteraad gegeven antwoorden
zijn in oktober in de gemeenteraad behandeld. De gemeenteraad heeÍt deze antwoorden in
haar beraadslagingen belrokken, en ook toen geen aanleiding geziên wijzigingen aan te
(laten) brengen.

In uw brief van 21 oktober 2002 over de begroting over hetjaar 2003 schetst u een zodanig
beeld dat u de begroting als onbelrouwbaar betitelt. U hanteert in uw brieÍ dêzelfde redenering
als in de bdeven over dejaarrekenang. Daamaast heêft de gemeenleraadsfractie van Leefbaar
Rotterdam aanleiding gezien vragên te stellen aan het gemeentebestuuÍ diê voor een
behoorlijk deel uitgaan van uw redenering en van uw conclusies. De anlwoorden van het
collegê van burgemeester en wethouders zijn in de beraadslagingen van de gemeenteraad
behêndeld. Ook ten aanzien van de begroting 2003 hêeft de gemeenteraad uw conclusie niet
overgenomen.

De raadscommjssie voor de [.,liddelen stelt het op prijs, om uw twee brieven aan de
gemeenieraad in een keer op deze wijze te beantwoorden. In de bijlagen heft u bovendien
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exemplaren aan van de gestelde vragen en de gegeven - door de gemeenteraad
goaccepteerde - antwooden.

De Commissie Míddelen,

De gemmissiegíiíÍiêr,

W. den Boer

De voorzitler,

MevÍ. drs. M.J. van


