
Wijk bij Duustede, 8 mei 1998
betreft: vetzoek terugga f OZB 1996

u urstede

Aan de heer/mel,rouw

(zie veÍzendlijst) AFSCHRIFT

Geachte mewouv/,/heer,

Uw gezamenlijke brief van februari 1998 (ingekomen bij de gemeente op 12 maart 1998) hebben
wij in goede orde ontvangen en van de inhoud keDnisgenomen.

Zoals u wellicht bekerd zal zijn, is de heer drs. L.W. Verhoef, Kersengaard 13, alhier, reeds vanaf
12 augustus 1997 met de gemee e in correspondentie over het resultaat van de jaarrekening 1996.
Reeds vele malen zijn de brieven van de heet Verhoef, voornoemd, in ons college en in de
geÍneentemad aan de orde gewgest. Wij achten het van belang u te melden, dat de heer Veftoef
reeds op 25-9-1997 van ons een brief heeff ontvangen waarin wij een uitvoerige reactie hebben
gegeven op de op- en aanmerkingen, die door hern gemaakt zijn aangaande de jaaÍrekening i996.
In laatstvermelde brief hebben wij ons standpunt als volgt verwoord (citaat):" De slotconclusie van
u dat de begrotingen en jaarrekening onbetrouwbaar zijn, moet nzur onze overtuiging dan ook
worden verworpen.rl

Alvoreos op uw verzoek in te gaaÍ lijld het ons tevens zinvol u mede íe delen, dat de
gemeenteraad op 24-2-1998 tot de slotsom is gekomen dat voortgaande discussie met de heer
Verhoef over de jaarrekening 1996 niet op prijs wordt gesíeld. Imme6, zo stelt de gemeenteÉad,
de wederzijdse standpunten zijn genoegzaam bekend en het wordt uitgesloten geacht dat deze nader
tot elkaar zullen komen.

Uw aonalusie, gebaseerd op de laatste brief van de heer Verhoef, dat er een bedrag van I 8
miljoen ongebruikt op onze bankekening staat, is niet juist. Het al dan niet beleggen van gelden
houdt verband met de financieringsbehoefte van de gsmeente op e€n bepaald moment. Is er sprake
van een financieringsoverschot dan kunnen deze middelen voor korte of lange termijn bij onder
andere een baDkinstelling belegd worden. Deze belegging levert voor de gemeente dan rentebaten
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op. In het vededen en ook recentelijk hebben zich situaties voorgedaan op grond waarvan wij
ov€rgegaar zijn tot het beleggen van ttdelijk overtollige middelen bij bankinstellingen. Dit houdt
eahter niet in dat deze middelen niet nodig zijn en daarom wel uitgekeerd kunnen v/orden aan de
burgers van Wijk bij Duurstede.

Voons zÍn wij, na raadpleging van onze financiële deskundigen en de exteme aocountant, ervan
overtuigd dat wij de burgers de juiste informatie over de jaarrekening 1996 h€bben verstrekt. Wij
hebben er trouwens ook geen enkel belang bt om dit niet te doen. Het werkelijke batig resultaat
van de jaarrekening 1996 is naar onze mening dan ook I 1,5 miljoen (afgerond).

Wii vertrouwen erop dat hct u duidelijk is, dat wij aan uw verzoek tot teruggaaf van de OZB 1996
of het niet heffen van de OZB 1998 niet tegemoet kutrnen komen.

Ten slotte delen wij u nog mede, dat de gem€enteraad uw brief van februari 1998 in zijn
vergadering van 28 april 1998 voor kennisgeving heeft aangenomen en instemt met de
bovenstaande beantwoording door ons college.

Mede namens de gemeenteraad vertrouwen wij ercp dat wij u hiermee de gervenste infomatie
hebben gegeven.

Hoogachton4

ter en wethouders van Wijk bij Duurstede,

R.W.


