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Geachte heer,

Uw bÍief van 15 juli 2c0�2 is onderwerp van discussie geweest in de raadscommissie I van 8
oktober2002.
Naar aanleiding hiervan willen wij het volgende onder uw aandacht brengen.

Algemeen
Indien de betrouwbaarheid van onze jaanekening in twijfel zou zÍn getrokken en deze niet zou
voldoen aan de wettelijk gestelde eisen zou onze accountant geen goedkeuÍende verklaring
hebben afgegeven op de jaarÍekening 2001.

Het buíten de rel<ening laten van baten lasten
VVÍ zijn het niel met u eens dat er bedragen buiten de jaanekening zijn gehouden waardoor het
resultaat beihvloed zou zÍn.
In principe lopen alle onttrekkjngen en toevoegingen van en aan reseryes en voozieningen via het
stelsel van baten en lasten, tenzt bij raadsbesluit een rechtstreekse onttrekking of toevoeging
heett plaatsgevgnden.
lncidentele mee- of tegenvallers, waaraan door een bestuursbesluit nog geen bestemming c.q.
dekking is gêgeven, komen als zodanig in het ÍekeningÍesultaat tot uitdrukking.
Uiteindelijk bepaalt de Raad de bestemming van het rekeningresultaat.

ln het kader van de nieuwe ComptabiliteitsvooÍschriften zullen de toevoegingen en onttrekkingen
aan en van reseryes ingaande 2004 in één oogopslag, via hooÍdtunctie í0, afzonderlijk zichtbaar
worden in de begroting c.q. jaarrekening.

Ten onechte geactiveede tekoften
Zoals u bekend zal zijn, is het êctiveren van tekorten vanaf 2004 niet meer toegestaan. Wij zÍn het
niet met u eens dat hel door u aangegeven tekoÍt ten onrechte is geacliveerd. Eén en ander is
gebaseerd op een Íaadsbesluit en volgens de voorschriftên toegestaan.



Verder zijn wij van mening dat de vergelijking tussen het eigen vermogen per 31-12-2000 en per
31-12-2001 dooÍ u wat al te simpel wordt voorgesteld.
De dooÍ u aangegeven vergelíking zou opgaan wanneer de reserves slechts zouden bestaan uit
de opgebouwde positieve en negatieve rekeningresultaten. In casu één algemene reserve.
in de reseÍves zijn êchter ook begrepen de mutaties in de diverse reserves.

Rentekoslen
De op bladzÍde 3 aangegeven rentelast betreft de bespaarde rente van de eigen financierings-
middelen.
lmmers door het beschikbaar hebben van eigen financieringsmiddelen hoeft geen vreemd geld te
worden aangelrokken en geen rente te woden betaald. Een daling van het eigen vermogen heeft
tot gevolg dat er meer vreemd geld dient tê worden aangetrokken. De bespaardê rente neemt
hierdoor af en de te betalen rente zal toenemen. Het is daarom juist om de rente over het eigen
vermogen als rentelast op te nemen. Dit voorkomt fluctuaties in de rentekosten c.q. rentepercen-
tages.
Uw visie dat de Íentelasten te hoog ztn weergegeven onderschrijven wt dan ook niet.

OveÍ een aanlal van de door u genoemde opmerkingen op bladzijde 3 heeft onze accountant in de
managementletter en bij de controle op de jaarrekening opmerkingen van dezetfde strekking
gemaakt.

Tenslotte merken wij nog op dat naasl een accountantscontrole van de jaarÍekening ook een door
de Raad ingestelde Íekeningcommissie, bestaande uit drie raadsleden, de jaarrekening heeft
ondezoót. De laatste jaren wordt bi iedere contÍole door de accountant een specifiêk beleidster-
rein c.q. taakveld diepgaand ondezocht. Zowel de accountantscontrole als die van de Íekening-
commissie heeft niet geleid tot opmerkingen van enig importantie.
Wrj ztn derhalve van mening dat genoemde instanties goed werk hebben verricht en hun integriteit
door u niet ter discussie mag wordgn gesteld.

Hoogachtend,

Burgemeesler en Wethouders van UÍk,
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