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Geachte heer Verhoef,

Wij hebben kennis genonen van uw brieven van 12 augrrÊtus
1997 en 5 sêpteÍrber 1997 betreffendê de jaarrêkêning
L 9 9 6 .
Àangaande voormelde jaarrekening bênt u van nêning dat
het saldo van de baten en iaÊtên stel l ig niet het a1Ê
zodanig gepreÊênt.eerde bedrag ad f 1.434-534 is en daL
hel als eigen vermogen gepresenteerde bedrag
ad  f  33 .077 .555  ook  gêhêe l  on ju i s t  i s ,  H iê rdoó r  gee f t  de
jaarrekening niet het vereistê inzicht, waardoor hêt stuk
als besturings- ên verantwoordingsinstrument zwaar tekort.
schiet en a1Ë zodanig in het gehêef onbruikbaar is.
Van\rege het feit dat door onze accountant êen qoedkeuren-
de verklaring bi j  deze jaarrekening is afgegeván, delen
vri j  uw mening niet. Dê controle op de jaarrêkening is
uitgevoerd door de accountant overeenkomstig hêtgeen be-
paald i6 in de controleverordening en in art ikel 213 van
de Gêmêentewet. De lettêrl i jke teksL van het oordeel dat
in de accountingsverklaring is opgenomên, luidt:

" Wij zi jn van oordeel dat de jaarrekening een gêtrouw
beeld geeft van de grootte en de samenstel l ing wan de
financië1e posit ie op 31 dêcêdber 1996 en van de baten en
fasten over 1,996 in overeenÊtemming met de grondslagen
voor f inancièle verBlaggeving volgènE het Besfuit conp-
tabil i têitBvoorschrif ten 1995 en ook overiqens woldoêt
aan de bêpatingen inzake de jaarrekêning zóa1s opgenomen
in  d i t  bês lu i t , '  .

Uw brieven gevên ons gêenEzinE aanleiding om aan dit
oordêel te tvri j felen ste1len. Uit het feiL dat de gemeen-
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têraad de rekening op 24 juni 1997 ongewijzigd heeft
vastge6teld, bl i jkt overigens dat ook de raad van mening
is dat de jaaÍrekening voldoendê inzicht geeft.

U belicht uw êtandpunt in de briêf van 12 augustus 1997
in eên achttal punten diê wij achterêenvolgens van com-
menÈaar voorzaên-

1. Sanênhanq rekeninqÊaldo en mutatie eiqen verrnoqêr!
U stelt dat dê toe- ot afnamê van het eigen vermogeÍr
geli jk noêt zi jn aan het rekeningsaldo en constateert dat
dit in dê jaarrekening 1995 niet het geval is: hêt ver-
schil  bedraagt f 5.945.A2O. Dit verschil  wordt vêroor-
zaakt doordat ervoor gêkozen i6 om een aantal (buitengÍe-
wone) batên en lasten rechtstreeks met de algemene rêÊer-
ve en de egalisatiereservê tè verrekenen om te voorkonen
dat het I'gewone,' saldo van de rekening sterk zou woÍdèn
beinvloêd.
Dêze wijze van verantwoording is toegeLaten op grond van
art 49 van de CV. Onze keuze in dezen is goedgêkêurd door
de raad; in de meêstê gevallen bi j  de vaststel l irg van de
beleidsbegroting en overigens bi j  afzondert i jk beÊluit en
in een enkel gèval bi j  dê vastÊtêtt ing van de jaarre-
kening.

Het gaat om de volgende mutaties:
toêvoêging aan de algemene reservê Í A-43O-99'7
toêvoeging aan de êgalisatiereservê f 583.761

f  9 . 0 1 4 . 7 s 8
onttrekking aan dê algêmene reserve f 1.825,378
onttrekking aan de egaliÊatiêreÊerve f 243.560
êardo t__6-215-_92-A

Dê Êpecif icatie van deze mutaties is opgênoÍnen in de
toelichting op de balanB lblz 24 en 25 van dê jaarreke-
ning). Omdat de toelichting deel uitnaakt van de jaarre-
kening, kan niêt worden gesèeld dat de jaarrekening op
dit puÍtt te weinig informatie vergchaft. Dê aangegeven
mutatj.ês in het eigen vermogen hebben voor het grootste
deel betrekking op de financiële afwikkeling van bouw-
grordexploitat ies .

2- Biischri ivi Írq van rente
Conform de beleidsbegroting 1995 is f 220-000 rentê
toegevoêgd aan de algêmene reserve. Rêntetoevoeging aan
de reserwê is op grond van art 49 CV toegestaan. Dê rlota
van toelichting bi j  de CV vermeldt hiêromtrent:

" Uit bêdri j  fsecononiêch gezichtspunt is toerekening van
rente aan reservês niet juist, omdat het niet paÊt in het
stelsêl van baten en lasten, BW2T9 6taat rentêtoêrekêning
ten laste van het resultaat dan ook niet toe. Voor pro-
vinci-es èn gemeenten is in dit geval van BW2T9 afgewêken,
omdat het toerekenen van rentê aan êicÍen vermocÍen recht
doet aan het karakLer vàn de besledinlehuishouáing die



een provincie of gemeentê is en omdat de jaarrêkêning rn
hêt bedri j  fsleven een ander doèI heeft dan bi i  dê over-
h e i d ' ! .

Op dit punt gaat U vooÍbij aan de mogêlijkheden die dê CV
de gemeenten bieden.

3 - Buiten rekeoinq verantwoordê baten en lasten
In punt 3 van uw toelichting behandelt u opnieuw dê
vermogensmulaÈies, die U ook in punt 1 aan de orde stêI-
de, Hierop hebben wij hiervoor reeds commentaar gelêverd,
Volledig6halve merken wij nog op, dat de baten êt1 laEten
die u hier bedoelÈ vrel iswaar f inancieel , ,buiten dê reke-
ning" zi jn geblevên, maar wel zi jn wermeld in de toelich-
t ing. ÀIs belangri jkste voorbeeld noêmen wij de toelich-
t ing op hoofdfunktiê I (blz 85 van dê jaarrekêning) waar
de afwikkelíng van diverEe grondexploitaÈiêB wordt be-
êproken. Hêt fèit  dat hêÈ naar uw opvatt ing in jaarreke-
ningenland alÊ niet toelaatbaar wordt bêschouwd dat
(buitenger,ronê) baten eÍ! laEten buiten dê rêkening bti j-

ven, veronderstelt dat dit onverkort gêIdt voor jaarreke-
ningen van gêmeenten. Hiêrboven gaven wij rêeds aan dat
dê CV hierover êen mildêr standpunt innemen.

4. Afschri ivinqên
In de toelichting op de balans (blz 21 van de jaarreke-
ning) is aangegêvên dat voor een bêdrag van ruim f 1,5
mIII aan investêringen rechtstreêks ten laste van de
resêrves ia gebracht of is gedekt door bi jdragen van
derdên. In de toelichting i6 abuEieveli jk het bedrag dat
u noemt (f 410.155) verroeld; in werkeli ikheid is
f  1 .205 .020  aan  i nves te r i ngen  rech ts t réeks  ten  l as te  wan
de algernênê reserve gêbracht, Deze onttrêkkingen zj- jn
al lê door de raad goêdgekeurd. De CV vêrzetten zich niet
tegen afschri jven ineens (art 49 l id 2 letter f onder 3) .
Terecht mêrkt u op dat door het rechtstrêeks afboeken het
saldo van de rekêning posit ief wordt beinvloed. Wanneer
de onttrekkingên door de raad zi jn goedgekeurd en êxpti-
ciet in de jaarrekening vrorden vermeld, is er geen sprakê
van dat hierdoor aan hêt waarheidsgehaltê van de jaarre-
kening afbreuk wordt gêdaan.
Het is voortê in zi jn algemeenhej-d evenmin juist dat de
ko€tpri jzen van produkÈen of activiteitên tè laag worden
voorgesteld. Dit hangt nameli jk sterk af van de aard van
het afgeschrêven actiêf; bi j  hêt voorstêl toÈ afgchri j-
ving-ineens hebben wij hiellneê rèkening gehouden. Evênlu-
ele r isico's kunnen op eenvoudigê wijze worden vêrneden;
intracompt.abele verwerking van (bedri j f seconomische)
afachrijvingen is hiervoor bepaatd geen voorvraarde.



- 4 -

5. RêEerves en voorziêninqen
In het verleden is door vêêl gemeentên geen schery onder-
scheid gemaakt tuêsen reserves en voorzieningen, Dè CV
beogen mede dit onderscheid nadrukkeli jk aan tê brengen.
Het is echter niêt zo dat dit onderscheid er toe moêt
Iêiden, zoals u stêlt,  dat rêEerves en voorzieningen niet
in één êtaat worden opgenonên.

De staatÊÊecretaris van bi lrr lenlandEe zaken heeft in haar
notit iê van 18 deceriber 1995 'rêvaluatie comptabil i teits-
voorschrif ten 1995" êen afzonderl i jke paragraaf gewijd
aan rrHet onderscheid tuê6en reserveg en voorzieningen'r.
Hierin concludeert zí), dat de meeste gemeenten nog geen
duideli jkê Êcheiding hebben aangebracht. Hieruit bl i jkt
dat het voor veel gemeenten moeil i jk is geweest om de
vêrElaggeving juiêt op dit punt in ovêrêenstèmming te
brengen met de nieuwe voorschrif ten. In veel gevallen was
ti jdrovend ondêrzoek nodig on de voorziêningên te onder-
bouwen en om de noodzaak aan tê gêgeven van het instand-
houden of het vormen van beÊtêmÍningêre€erves.

In onze gemeênt.e i6 gêruime t i jd discussiê gewoerd over
het re6erve- en voorzieningenbeleid. Dêzê discuÉgie heeft
gelèid tot de nota r ireserves en voorziêningên't waarmee de
gemeenteraad op 24 juni 1997 heeft ingêstêmd.

Wij zi jn van nening dat dê samen6Eell ing en de vaststêI-
l ing van dê jaarrekeningên 1995 en 1996 terecht niêt
aangêhouden zi jn totdat er vol ledige duideli jkheid op dit
onderdeel was. Dit betekênt dat door oÍrs concessies zi in
gedaan op het punt van de verslaggevingsverêisten.

Uw opmerking, dat er verschil lênde, aIÊ zodanig benoende
voorzieningen, geên verpl j-chtingên inhouden, is terecht.
Onze accountant heeft hiêrover rêeds gerapporteerd. Naar
verr^'achting zal op basiÊ van het uitgevoerde onderzoêk iÍr
de jaarrekening 1997 het noodzaketi jke inzicht in de
reEerve- en voorzieningenposit iê kunnèn worden gegeven.

6, Niet opqenomên vêrpl ichtinqen
1". In dê jaarrekening iê onder de rubriek ovêrlopêndê
activa (blz 23) dê vêrÊchuldigde rente over schulden
opgênomên. Dit bedrag is echter niet venneld in de toe-
l ichting van de j aarrekening.
2. De opnerking van u dat (nog) geen voorziening voor
pêoÊioênen en wachtgêlden van (êx- ) wêthoudèrE i6 opgeno-
men iÊ juiat. Deze problematiek moêt vrorden bezien in de
contêxt van het algehele reserve- en woorzíeningen-be-
leid, waarvan wij hierboveo melding naakten. De opmerking
van u dat de kostenpo€È ,'wachtgelden en pensioènen van
(ex - )wê thoudêrs "  on ju i s t  i s ,  i s  pe r  de f i n i t i e  n ie t  t e -
recht. Hiêrtoe ontbreken in diE stadium de noodzaketi. ike
gegevens .
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'7. Grondexploitat iê
In de jaarrekening 1996 is een aantal belangri jkê grond-
exploitat ies f inancieeL afgewikkêld. De nog reEterende
grondêxploitat ies (Zuid-oosthoek Cothên ên Zandweg) zi jn
voor de jaarrekening aIs zodanig van ondergeschikte
betekêniê en naar onze mening in voldoènde mate toege-
1 i ch t .
Onze gemeeÊtê hanteert, evênals de meêste andere gemeen-
ten het systêem dat winsten uit grondexploitat ie vêrwèrkt
worden bi j  de afsluit ing van een complex. De berekening
van resultaten per verkochte kavel komt in de prakti jk
niet voor en iB in feite niet uicvoerbaar. Hèt admini-
streren wan de grondexploitat ie per complex is er juiEt
voor bedoeld on winsten en verl iezen op grondtransacties
tê kunnen compenseren. Indien winsten per transactie ' , ter
bêÊchikking van dê genêênteraadÍ worden gêstêld, zou de
gênêênteraad ook per t.ransactie de verl iêsdekking moeten
aangÍêven. Het is duidêIi jk dat de gemeenten een zo om-
ÊIachtige weg niêt kiezen, waarbij  overigens nog gêIdt
dat de berekening van transactieresultatên in al lê gevat-
lên zeer arbitrair i6. De gebruikel i jkê mêthode betekent
overigens volstrêkt niet dat gedurendê de êxploitat iepe-
riodê geen inzicht bestaat in de (verwachte) resultaten
van dê êxploitat ie van een bouwcomplex. Ook scaat hêt
systeein niet in de vJeg dat aan een deel van de winst
rêêdÊ vóór de totale afwikkeling (bi j  voorbêêId ats het
complêx voor meer dan 80? iE gerêaliseerd) êen bestêmming
wordt gêgêven.

8. Werkeli ike rekeninqsafdo
De laatste opmerking van uw toelichting ie in fêitê êen
hêrhaling van u algemeen bezwaar tegen dê rekening daL
dezê onvoldoendê inzicht geeft. Wij zul len ons commentaar
op dit punt niet herhalen, maar bê;adrukken in dit ver-
bartd nog wel dat u in onvoldoênde mate onderscheid maakt
tusÊên een jaarrêkening in het bedri j fÊIeven, -waar een
winst- of verl iessaldo vaak de belanqri ikstê informatie
i s -  en  een  j aa r reken ing  b - i j  een  gemeén té ,  waar in  he t
college verantwoording aflegt over de besteding van dê
door de raad bêschikbaar gestêIde budgÍetten. Dit onder-
scheid bl i jkt uit  de tekst van de accounÈêvêrklaringer-,
diê iÊ vastgelegtd in de Richtl i jnên voor dê accountants-
coÍrtrole; in het bedri j  fsleven spreekt die verktaring
ovèr een getrouw beêld van dê grootte en de samenstel l ing
valt het resultaat en bij de gêmêênten wordt gesproken
over êên getrouw bêèld van de batên ên laeten. Hiermee
wordt het e€€entièle verschil  tussen bêide categorieèL
van jaarrêkeninge'! aangegeven,



Samenvattinq
Uitgaande val! de vêrondèrstelling dat een jaarrekening
van een geneenee aan dezelfde eisen moet vol-doen als een
jaarrekening in hèt bedri j f leven, is de krit iek van u op
de jaarrekêning 1996 op onderdelen terêcht.
U gaae er êchter aan voorbij dat de comptabilitêitsvoor-
schrif ten op Diet onbelangri jke punten uitzonderingen
toestaan van de voor het bedrijfglewên geldende weeee-
Ii jke regels. Het gebruikmaken van deze mogenli jkheden,
zoala in de jaarrekening 1995 is gebeurd, betêkênC gêên6-
zins dat de jaarrekening daardoor onvoldoende inzicht
gêêft. À11ê informatiê diê dê raad voor de vaststel l ing
van de rekêning nodig heeft, is voor de raadgleden be-
schikbaar, hêtzij in de rekeningi zelf dan we1 in aaÍrvul -
Iènde Etukken (nota reserves en voorzieoiogen, bouwex-
p l o i t a t i e s  e . d . ) .
De slotconcluêie van u dat dê begrotingen en jaarrekenin-
gen onbetrouwbaar zLjn, moet naar onze overtuigiug dan
ook worden verworpen.
De jaarrêkening is op 24 juni 1997 vastgesteld door de
raad, ên wij zi jn van nêning dat dit besluit gehandhaafd
kan bl i jven.
Tênslotte delên wij u mee, dat wij  urr briêvên en dê
bêantwoording daarvan ter kennisoeming aan de raad zullen
doèn toekomen. Têvêns zal de commissi-e Middelen hierower
qeinformeêrd worden -
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