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Geachte heer Verhoef,

Naar aanleiding van uw brief, van 28 januari 2005, aan de leden van onze raad over de
jaarÍekening 2003 van onze gemgente nemen wij de vijheid om te reageren. Uiteraard is uw
brief direct via de griffier van onze gemeente richting onze raadsleden gegaan. D.utmaast zal
een afschdft van deze briefzowel aan onze raadsleden als aan de heer D. Riiksen worden
gezonden.

Het zal u duidelijk zijn, dat wij inhoudelijk niet op uw briefzullen ingàan. Wel merken wij op
dat u in uw brief relatief 'zwarc' woorden gebruikt om onze jaarrekening als onbeffouwbaar te
beschouwen. Wij hebben daar kennis van genomen.

Wij laten u verder weten, dat onze jaarrekening 2003, maar ook de voorgaande_jaÍen, voldoet
aan de daaraan te stellen eisen. Voor onze accountant, zijnde Deloitte, is en was er ook geen
enkele aanleiding om aan onze cijfers een goedkeurend oordeel te onthouden. Verder krijgen in
onze gemeente de ruadsleden inzage in zowel de managementletter als het ÉppoÍ van
bevindingen en vindt erjaarlijks een gesprek plaats tussen een afvaardiging uit de raad en de
exteme accountant.

Gezien de inhoud van uw briei mogen wij echter constateren dat u zich niet kan vinden in deze
Íekening c.q. venntwoordingswijze. Wij adviseren u daarom om een klachtenpÍocedure te
stinten tegen deloitte bij het Koninklijk Nivra. WU zijn immeN van mening dat wij op een
goede wijze vemntwoording hebben gegeven en het isjuist de accountant, die het
'maatschappelijk verkeer' moet behoeden voor onbefouwbare jaarrekeningen.
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Wij zijn van mening dat wij u met deze bdef geihformeerd hebben en delen u tevens mee dat
wij de zaak hieÍmee als afgedaan beschouwen.

bwggmeesleÍ en

dÍs. ing. J. Reitsma,
burgemeestel

Hoogachtend
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