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Ceachte heer Verhoef.

ln antwoord op uw briefaan de gemeent€raad van Zutphen van 2t juni 2007, delen wij u mede dat deze briefteÍ
verdere afdo€ning in handen van ons coll€ge is gesreld.

De inhoud van uw bri€fis vooÍ ons aadeiding hierop te reageren. U stelt dat het w€rk€lijk€ saldo van de jaaftke-
ning over hetjaar 200ó € 6,6 Íniljoen is maar dat er in de jaanekening 200ó door de g€meenre Zuehen een bedrag
vall € 4,2 miljoen wordt verzwegen. Deze laatste constatering delen wij absoluut niet. ln de j aarsolken 2006 wordt
op ccÍraaÉalplaatsen w€i degêljÈ cijfcnrrdtig rErmeltrat crecnpositief ïes1dtrat ffitjoenjojk is in de
jaarrekening 2006 aangegeven dat dit bedrag de som is van het positieve saldo (rekeningresultaai) van € 2,4 miljoen
m het saldo van mutaties in reserves tot een bedrag vàn € 4,2 rniljo€n. Het gaat hierbij om mutaties in reserves die
gebaseerd zijn op besluitvorming van d€ gemeenteraad. Wij willen u verwijzen naar hetgeen hieroveÍ is vermeld op
de bladzijden 9 en 188 van de JaaÍstukken 200ó. De presenrarie is conform bestaande wetgeving en hiercver is door
de accountant geen opmerking gemaakt. Door de accounrant is over hetjaar 2006 een goedkeurende ve*laring
omtÍent de getrouwheid en de rechtmatigheid verstrekt. De door u gehanteeïde teÍm "v€rzwegen" weÍp€n wjj dan
ook veÍ van ons en is geheel voor uw rekeniry_

VeÍdeÍ is volgens u de weeÍgave van de fiÍanciële positie vene vanjuist. Deze weergav€ is confoÍm de wetteliike
vooÍschriften, waarbij de keuzerïijheid van gemeenten op dit gebied minimaal is. Deze wettelijke voorschiften
bÍengen nu emmaal een aantal teÍmen, door u veelal als "onzin" bestempeld met zich mee die wij ook dienen rc
hanteren. Ook over deze weergav€ van de fimnciële positie heeft de accountant geen opmerking gemaak.

D€ jaarrek€ning 2006 is door de Rekenkamerconrmissie uitvoerig aan een ondeÍzoek onderworyen en de
gemêenteraad heeft na een positiefadvies van d€ Rekenkamercommissie de jaarrekening 2006 op 18juni 200?
vastgesteld. Overigens is ne4ens uit gebleken dat de jarrÍekening voor de ràadsleden niet voldoende te begrijpen
zoualn,

Met onze reactie op uw brief gaan wij ervar uit u voldoende gêïnformeeÍd te hebben en beschouwen d€ discussie
mel u hierover dan ook als beéindigd.

Hoogachtend,
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