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Aangif te boekhoudfiaude

Geachte heer Verhoef,

De Commissie voor Onderzoek van de Rekening heeft uw brief itr haar vergadering
ván 31 màartjl. besproken. Het is de commissie b€k€nd dat u reeds €nig€jaren
meldiÍrg doet aan Proyinciale Staten Ít Zuid-Holland dat de jaarrekeningen
\olstr€kt onbetrouwbaaÍ en dus misleidend zijn". De commissie heeft
kennisgenomen van het feit dat u uw aaÍrgift€ van boekhoudftaude in de
jaerÍekening 2oo2 heeft uitgebreid.

De commissie is van mening dat Proyinciate Staten een eigen verantwoordetijkheid
hebben ten aanzien van de vaststelling van en besluitvonning over ale begmting en
j aarrekedng.

Voor uw nad€re infomatie nog het volgende.
T€n aanzien van de jaarrekening 2oo2 heeft d€ extene accountant een
goedkeurende verklaing àfgegeven hetgeen bet€kent dat de jaar:rek€ning een
getrouw beeld geeft van d€ financiêle positie op 31 december 2oo2 en van de baten
en lasten over hetjaar 2oo2 etr voldoet aan de b€palingen van hetB€sluit
Comptabiliteitsvoorschriften 1995. Daamaest heeft het ministerie van BZK ten
aanzien van dejaaffekening 2oo2 Provinciale Staten gemeld datdeze
overcenkomstig artik€l 2o4 vall de prcvinciewet is vastgesteld en iDgedi€nd.
Ten aanzien van de begroting 2oo4 h€eít het ministede vaD BZK provinciale Staten
lalen weten dai de provincie onder rpressieftoezjcht vatr  hergeen belekenr dar de
begroting in hoofdlijnen voldo€t aan de daaraan te stellen eisetr ].an wet- en
rcgelgeving.

dls. L.w' Verhoef
KenengaaÍd 13

3962 JR wijk bij Duunrede
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Wij zietr derhalve geêD a.anleiding oh, in Eactiê op uw bri6 d€ jaatr€keaiDg€tr
vd.o de provitrcie Zuid-Ho[áDd aáD tê Irass€À.

Voorzitts Conrhissie \'oor Onderzoek vaa dê R€teDiD8.

E€n aÉclrift van deze brief hebben wij gestuurd aan het Collegr và[ c€deputecdê
Staten.


