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Geachte heer Verhoef,

Met belangstelling heeft de gemeenteraad kennis geDomen van uw briefvan 5 maart 2009 over de
jaarrekening 2007 van de gemeente Zuidhorn. Ook over de jaarrekening 2008 heeft u ons inmiddels
een briefgestuurd. De raad heeft ons verzocht uw brieven af te doen. Dat doen wij bij dezen.

U schrijft onder ardere dat de jaanekeningen van veel gemeenten en proyincies onbetrouwbaar zijn
en dus misleidend als het gaat om de presentatie van baten en lastel en van de financièle positie. Naar
uw mening geldt dit ook voor de gemeente Zuidlrorn. Daarnaast vindt u dat er veel onzin voorkomt in
de jaarrekening en het jaarverslag. Tenslotte bepleit u dat de jaarstukken met name voor gemeente-
raadsleden goed te begrijpen moeten zijn, waarbij u stelt dat onze raadsleden het beste zelfkunnen
beoordelen ofaan deze eis is voldaan.

Deze beweringen van uw zijde hebben wij besproken in ons audit comité en met onze accountant. Naar
onze mening gaat het er om dat u zich baseert op de verslaggevingregels voor het bedrijfsleven
(Burgerlijk Wetboek 2, titel 9), terwijl wij als gerneente gehouden zijn aan toepassing van de
gemeentelijke verslaggevingregels uit het BBV. Wij kunnen daar niet van afwijken. Onze accountant
heeft ons andermaal bevestigd dat onze jaarstukken conforn het BBV zijn opgesteld. Wij zijn daar zelf
ook van overtuigd. Het lijkt ons daarom niet zinvol nader in te gaan op uw commentaar.
Wat de begrijpelijkheid van de jaarstukker betreft, heeft de gemeenteraad zich daar positiefover
uitgesproken. Daarmee is ook deze discussie wat ons betreft gesloten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

wethouders van de gemeente Zuidhorn,


