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Betreft: reactie brief Leo Verhoef van 2juli 2007

BgCB

Geachte mevrouw ljendeÍs,

P" I*Slgeo van uw gem@nte hebben op 2 juli 2007 een brief ontvangen van de heer L.W.Verfioef (Verhoef). In deze brief geeft hij aan àt de laanekeninfzóe u"ïa, g"-""nr" op ""naantal punten niet voldoet aan de eraan te stellen eise||_

Zoils met !,b_esFoken op 13 juli 2007, worden veel punten waarlegen Verho€f bezwaar.maakt
Julst wettelijk zo voorgeschreven. Het bemffen met náe punten waarb4 degemeentejaarrekening afwijkÍ van de jaarekeningen in het bedrijÍsleven oíÀ. sw s rit.t z ul,gevolg van de eigenheid van de lokale overheid.

De verslaggevingsrichtlijnen voor de gemeentejaarrekening worden vermetd in het BesluitBegoting.en Vemntwoording (BBv). In de bijlage bij deze ;rief viná;u ;;opsomming van dewetsaÍikelen waaruit blijkt dat de door V.Àoéf in *iif"f g"*kl"n b;ppen in de BBVspecifiek worden voorgeschreven. Her onderscheid io..Jn rr"t--."rí"ut vóór en nawinstbesteÍDming woÍdt voorgeschreven 
- ten behoeve u- a" ru p_untle van het

JaarÍekeningresurtaat. rffaar in bet verreden de mutaties van de Íeserves in het reguliere resultaatwerden verwerkt, kan de lezer nu het resultaat lnctusief 1na wlnstUesteiminlj en exctusiet lvoorwinstbestemming) mutaties in de rese.ves aÍlezen. voor a" g"-""rrtJ'i. de winst vooÍwinstbesternming € 1.087.870 (oositief) en de winst na winstbes;rrd; àsl.sSe lpositieg.Per saldo bedftagt de mutatie van de reserves waaÍoe de gemeenteraad heeft besroten € 79g.31r.

In de brief van Verhoef worden tevens de begrippen rcchtrnatigheid en SISA_tabel in twijfel
.e.:TgT.' o"k. d:r:_bqdlp". zijn wettelijli "":.-ua. ó" ï"rrr-"iiiJids"ont ole *ordtvoorgeschteveÍr in het Besluit AccountantscontÍole pÍovincies en Gemeend
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Hoogachten4
Ernst & Young Accountants
nameas deze

Ell Enxsr*YouNc

.t-1t-t:]- -1j" 
rechhatig indicn de in de jaarrekering opgenomen baien en lasten, alsmcde dc

P-"Tot ti:: tot staDd zij! gekomcn in overeensremming met de begroting en mct de vantoepassing njnde wetteliike reeelineen, waaronder gemeen-telijf" ""-.LÀg*. Middels hetKonin'.ijke besluit nummcr 32d in à. Stautcouranr iiargung ZCi,O-."f,riiiaï'*"tgever voor dalgemcenten over cen aantal v@reeschr€ven subsidieregeÍngen verantwórding anegt middets deSisa-tabel wetke bij de jaarrekering worot gevoegd.

VtIij hopen dat wij u voldoende hebben kunnen aantonen dat d€ jaaÍÍekening yarr de gemecnteyoldoet aatr d€ weuolijke yer€isteq.

i.o. J.M. IiEijsr€Í RA
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rNzAXÊ BRIEF LEo VERH1EF D.D.2 tuu2ffij

De j aarrekening bestaat uit:
a. d€ programmarekening en de toelichting;
b. de balans en de toelichting

De begoting bevat ten minste de volgende paragÍafen, tenzij het
d:sbetrcffend: aspect bij de prcvincie onderscheiáenljk gemËente
ruet aan de orde is:
a. lokale heffingen;
b. weeGtandsvermogen;
c. onderhoud kapitaalgoederen;
d. financiering;
e. bedrijfsvoedng;
f. veÍbonden paÍijen;
g. grondbeleid.

Jlet 
jTrve$lag bevat de paragrafen die ingevolge artikel 9 in de

oegrorng zln opgenomen. Ze bevatten de verantwooÍding van
hetgeen in de overcenkomstige paragrafen in de begroti-ng is
opgenomen.

De programmarekening bevat:
a. de gerealiseeÍde balen en lasten per prugrarrmoa:
b. het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen;
c. 

let gerealiseerde resultaat voor , volgend uit de
onderdelen a en b;
d. de werkelijke toevoegingen en onttektdngen aan rcseryes;
e. !qt. gercalise€rde resultaat na bestemming, volgend uit de
onderdelen c en d.

Onder de overlopende passiva worden verplichtingen opgenomen
die in hel. begÍoringsjaar zjjn opgebouwd en die in een-volgend
begrohngsjaar lot belaling komen, met uitzondering van yaariiits
terugkeÍende ?rbeidskoson eerelateerde vemlichrineJn ;an
vergelijkbaar volume.

Alle activedngen met een economisch nut worden geactive€rd.

kunnen worden geacti veerd.


