
Wijk bij Duustede, 12 december 2003
betreft : Jaarrekening 2002

Aan de heer drs. L.W. Verhoef RA
Kersengaard I 3
3962 JR Wijk bij Duwstede

Geachte heer verhoef,

Naar aanleiding van uw brief van 3 juli 2003 inzake de
jaarrekeÍing 2002 delsn wij u het volgende mede.
In onze vergadering vaÍ 8 juli 2003 hebben wij het voorstel tot
het vaststellen van het jaarverslag 2002 behandeld. In deze
vergadering heeft de PCG-fractie op grond van de overweging
dat de gehante€rde methode inzake de resultaatbepaling niet
resultesrt in optimale duidelijkheid, een motie ingediend. Deze
motie behelst de opdracht aan het college van burgemeester en
wethouders om op basis van de adviezen van de huisaccountant
de gemeenteraad een notitie voor te leggen waarin helderheid
wordt verschaft inzake de wijze van resultaatbepaling en waarin
de voorkeurvariant wordt aangegevan op basis waarvan de
gemeenteraad een standpunt kan irmemen. De intentie van deze
motie is om binnen de mogelijl4reden van de geldende
voorschriffen een helder rekeningsresultaat aan de gemeenteraad
te presenteren.
Het college van burgeÍneester en wethouden zal voor de
uitvoering van deze motie zorgdrageÍ.

Uw onderhavige brief is onder de ingekomen stukken behandeld
in oÍze vergadering van 30 september 2003. Tijdens de
behandeling is nogmaals verwezen naar de hiervoor genoernde
motie. Wij zijn van mening dat er door het aannemen van de
motie ten opzichte van het verleden toch een wezenlijke
veraÍrdering he€ft plaatsgevonden. De wijze van resultaatbepaling
staat meer dan voorheen nadruLkelijk in de belangstelling.
Tevens werd nog eens expliciet aangegeven dat de raad ook naar
de burgers toe duidelijkheid wil hebben in de resultaatbepaling en
alles wat daarmee verband houd. Mede op grond van het
vorenstaa.nde zal h€t u duidelijk zijn dat deze zaak onze
bijzondere aandacht heeft en wij willen biíÍren de wettelijke
mogelijláeden van o.a. het Besluit Begroting en Verantwoording
bezig zijn daarin een juiste en verantwoorde weg te vinden.
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Ten slotte geven rrij u de boodschap mee, dat u zich bijzonder veel tijd kunt besparen
door u niet tot alle aÈonderlijke overheidsinstaÍIties (provincies, gemeenten
enzovoot) te dchten. Het lijkt ons betsr dat u zich rechtstreeks tot het Ministsrie van
Birmenlandse Zaksn sn Koninkrijksrelaties wendt, omdat daax de desbetreffende
voorschrifferq waar wij ons steeds aaDhouderL worden vastg€steld. Mocht u dáar
gehoor vinden, dan zullen de onderhavige regels, waaÍover wij geen bhoudelijk
oordeel gwen, ongetwijfeld worden aangepast.
Mede op grond van het vorcnstaaíde verzoeken wij u om u te bearmen op uw
handelwijze aangaande de j aarlijkse vaststelling van de gemeentebegroting en dc
jaanekening var de gerneente Wijk bij Duurstede.

Hoogachtsnd,
De raad van de
De griffier,


