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Geachte heer Verhoet,

Naar aanlcidmg van uw hierbov.n a,nsehaald schnlven deten vij u het votgcnde Èede

Lr gccfi aàn dàr de progràmdekening moejlijk róegankctijk cn móedljk lecsbaar is omdar o.e ..Ltir:jebrcrde,

vele pàgina's in beslàg nemerde, iÍelcv2nre (zelfs in belangnlke matc fàute) ..gedoe,, met rcsenes cn
! . , , . /cn in8(a -  

I  J t rê l ,  r - - r
Wij onde$chrijven dezc opmerking niet. Àrrikel54 vàn hcr Beslalt Bcgrormg en VcrÀn rwoordrng pÍovincics
en gemeentcn (BB9schliift voor op welke vtzc rcsetues en voorzleningen (arrkel 55) 1! de roetiÀffrg op de
balans moeten vorden locgehchr. Dit betrefr derhalve telcvanre infotmatrc er1 is gecn ..gedoe,,.

Zo^s wij op p^gltt 146 en 147 vàn de pfogtamdekening hebbcn aàng€gevcn is de balans, rls gcvorg van de
invoeíngen van cle rncuwe voorschrifte! tstsV aangepast. Di. was noodzàkeriik omdar de balans per ll
decembcr 2003 nog op trond vàn de oude voorschnften moesr worden opgcsteld en de bàlÀns per 1 ianuan
200.1 op grond van dc BIIV vootscltiftcn. Uw opmdking dàr of ovd 2003 of ovcr 2004 ten onrechtc een
gocdlcurende accountantsvcrklanng is afgegocn is derhalvc onjuist.
Ook de aantijghg dar onjtriste en fbute bedrasen op zijn m'óst v€rdachr zin keLum sj rneip ar

U geeft aan dar een aantÀl voorzieningen (o.x. hetzienhg bestemmingsplannen, gotc srecrenbcleid en socialc
votungbouw) geheel of ten dcle gee. verpllchringen rcprcsentcren. Ook hierin is uw ledcnarie oniulst ÀIe
voorzcningcn die per 31 decemb€r 2004 op de balars voorkomcn ,iin voozieningefl die gevormd dan vet
anvezig zijn conform de bepalingen van ardket I't ván de BRV. Hct onrbreken van genoemde voorziedngen
zou tot een afkeurende verklànng hebben gele1d
Op grond vàn and<el.14 lid 3 vàn de RBV mogen voor Èdiiiks reruC rrodc arbeidskosten geretareerde
verplichtingcn van vergetijkbaar vollrne gcca vooziedingên worden gevomd. Voo. vakantiegetd en
vakantiedagen mag derhàlwe geen yooÍziening wotden gevormd.

U advÀeert ons to! het opheffcn van àlle .eseÍvcs en deze samcn te voegen tot één rlgemene rescFe. in onze
br;efvan 20 decembcr 2001, nr. 21616, hcbben \lj at aangcgcven dat d1t advies in skijd rs met de gelítênde
voorschriften. welicht ovcrbodig v1t?en eriu op de bcpatrngen v2d arli<d 4l van de BBV.

'lenslottc 
uw opmerking omtucnt het resulhat van de rekening. Hct op de batans vemelde bedrag van
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€- 89.000, - betteft het gerealiseerde rcsultaat na bestemming, overeenkoÍ$tig de bepaliryen van artiLet 27, Iid
l. BBV. Hetve$chil betr€ft d€ to€voegingen aan de biidegemeente amvezige tesewes ende bijderden
belesd€ leserves oodcr,,'iÈ.

Geconcludeerd kan derhalve wordeÍr dat
a. het voordelig saldo van de prog,m.rekening, oveleenkomstig dikel 27 BBV, €. 89.000,--

bedraagc,
b. de prcgra$mar€k€ning een betrowbam document is;
c' de proglamm.Íekming die informatie bryat die in ov@enst€mmrig is met de BBV-vootschriften;
d. de door u rangegewen sugBties in stríd zijn met de BBV v@rschriften.

!íij hopen u voldoende te hebben ge1nfolmeeld.
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