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Geachte heer Verhoef,

U heeft uw brief van 17 maaÍt 2008 inzake de jaanekeningen van onze gemeente gericht aan de
Raad. Daar de opstelling van de jaanekening een verantwooÍdelijkheid van h€t college betreft,
heeft dê Raad ons verzocht de behandeling van de briefte verzorgen.

In uw brief stelt u dat de jaaÍrekeningen van v€el gemeenten en pmvincies onbetrouwbaar €n dus
misleidend zijD. Dit zou ook gelden voor de jaarrekeningen van onze gemeente over de afgelopen
jaÍ€n (tot en met 2006). Specifiek zou dit betreffen de presentalie van de baten en lasten en het
saldo dalrvan en de financiële positie. Daamaast zou de jaarrekening 2006 ook veel onzin bevat-
ten. Hiema gaan wij op deze stellingname in.

Regelgeviog ten r.trzien vrn de verantwoordingen
Wij merken op dat wij de begroting en de jaarrekening opstellen in overeenstemming met de g€l-
dende Íegelgeving, vanaf2004 het 'Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies'
(BBV). In dit besluit zijn b€palingen opgenomen voor de inhoud en inrichting van deze documen-
ten,

Finenciële rBrltateÍ volgeDs de jsarrekeningeD 2003 tot en met 200,6
Ten aanzien van de baten, de lasten en de saldi over de periode 2003 tot en met 2006 stelt u, dat het
werkelijk cumulatieve overschot € 6,7 miljoen zou bedragen. Dit resultaat is € 2,6 miloen hoger
dan het gepresente€rde overschot van € 4,1 miljoen. Het bedrag van € 2,6 miljo€n zou hieóij - in
uw woorden - zijn verzwegen.
Van verzwiigen is in het geheel geen sprake: het (cumulatieve) overschot ad € 6,7 miljoen is het
resultaat vór de b€Í€mming en het gepresenteerde overschot ad € 4,1 miljoen het resultaat na de
toevo€gingen aan en onthekkingen van de reserves waaftoe de raad heeft besloten. Het Íesultaat
vóór bestemming geeft het saldo van de exploitatie weeÍ, dus zonder mutaties van ofnaar íeseÍes.
Op deze wijze wordt dus een helder inzicht verschaft in (de uitkomsten van) de exploitatie, de be-
stemming via de mutaties van en naar de reseÍves en het resultaat na bestemming. Ook in de pre-
sentatie van het eigen vermogen wordt helderheid veÍschaft: h€t resultaat na bestemming wordt
afzonderlijk gepres€nteerd en de mutatie in het eigen verÍnogen ten opzichte van de stand van het
voorgaande jaar is gelijk aan het resultaat vóór bestemming.
Deze wijze van verantwoording van baten, lasten en saldo is geheel in overesnstemming met de
bepalingen van het BBV.

Weergave Yan de linaDciêle pditie
U stell, dat de we€rgave van de financiële positie veÍre van juist is. In de balans zouden de vast€
activa te laag zijn weergegeven en onder verplichtingen zouden bedÉgen voorkomen die in het
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geheel geen veÍplichtingen zijn en muden wel bestaande verplichtingen ontbreken. Da.aÍ u niet
aangeeft welke posten dit concreet lreheft en wat dán de fouten zijn, is het voor ons niêt mogelijk
hieacommentaar op te geven. Wel willen wij nogmaals beíadrukken, dat wij bij de opíêlling van

de jaaÍekening uitgaan van de geldende regelgeving Presentatie van financiële gegevens die af-
wijkt van de noÍmen die hieraan wettelÍk zijn gesteld is dan ook niet aan d€ orde.

'Onzin' in de jrarr€kenÍ€
In dit deel van uw briefgeeft u aan dat een groot aantal b€namingen voor begippen 'onzin' muden
zijn. Programmar€kening aÍb€idskostengerelateerde verplichtingen, rentetyPiscie looptijd' etc
zijn benamingen die in het BBV worden gebruikt. Dat in de jaarekeningen deze terminologie
w;rdt gehanteerd is niet meer dan logisch. Het ligt ook niet vooÍ de hand om voor in de regêlge-
ving benoemde begrippen in de veÍantwoording andere b€na$ingen te hanteren.

Conclusie is, dat wij ons in h€t geheel niet in uw kdtiek kunnen vinden. Bij de opíelling van be-
goting en jaarÍekening is de regelgeving ons uitgangspunt; uw kitiek richt zich feitelijk meer op
de regelgeving dan op de informatie in onze jaaÍekeningen Voor ons blijft overeind dat onze jaar-

rekeningen de juiste infoÍmatie over resultaten en financiële positie weerg€ven en dat deze voor-
zi€n in de informatiebehoeften van de gebruikers.

Wij vertrouwen erop u hieÍmee adequaat te hebben geihformeerd.

Hoogachtend,

ng Financiën,

en Wethouders van Weststellingwed


