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Geachte heer Verhoef.

De gemeenteraad van Tilburg h€eft kennis Senomen van uw brief van 25 juni
2003, waarin u beweeÍt dat onze jaarrekening 2002 nier berÍouwbaar is.
Mede gezien uw eerdere corrêspond€ntie met onze gemeehte en gelet op het
advies van de r€keningcommissie delen wij u mede dat onz€ jaarrek€ningen
wel degelijk betrouwbaar zijn. Wellicht is her u bij uw beoordêlin8 van onze
rekeningcijfeÍs 2002 ontgaan dat op blz. 70 van her jaaÍverslag 2002 d€
grondslagen voor d€ resuliaatbepaling zijn weerg€geven en ondêÍ het kopje
3.;L+essltaerbepa.lií4gl€re €€spe€ific€€Íd€ aa$51+i+trgis o?gênoF|en ru€sen he+
resultaat 2002 (€ 82,5 mi l joen voordel ig) en het peÍ saldo vr i j  re bêstemmen
.esultaat (€ 5,0 rniljoen voordelig). Daarbij is ook een aansluiling gemaakt
tussen de begin- en de eindstand van hêr êigen v€rmogen in het jaar 2002.
De raad is dus volledig gelnform€erd over niet alleen de hoogte maar ook de
opbouw van het Íesuhaat, zodat hij een gefuhdeerd besluir kan nemen over de
Íesultaatbestemming. VooÍts wijzen wij op de accountantsverklaring die op
blz. 93 is opgenomen en waarin wordt verklaaÍd dat onzê laarÍekening geen
onjuisthedên van materieel belang bevat €n deze een gêtrouw beeld geeft van
de financiêle positie op 3l december 2002 en van de balen en lasten over
2002 in ovêÍeenst€mming mer her Beslui t  comptabi l i te i tsvooÍschri f t€n 1995.
Wij kunnen u verder nog meedelen dat d€ Íaad inmiddels op l4 jult jl. de
rekening 2002 heefi vastg€sreld. Wij hopen u hi€rmee votdoende te hebben
geinforme€rd en beschouwen met deze brief dÍ onderwerp als afgedaan.
Mocht u onverhoopt toch nog van mening zijn dat de jaarÍekening 2002 van de
Aemeente Tilburg onbetÍouwbaar is, dan adviserên wij u hi€Íover contact op tê
nemen met de provincie Noord-Brabant als loezichthouder.
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