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Geachte mevrouw Faas ,

Op 5 maart 2O2l verzocht u via de griffie om uw informatieverzoek van 3 juli 2020 nogmaals te

beantwoorden'a/s artikel 769 vraag'. Hoewel wij reeds antwoord hebben gegeven op uw vraag -
zie collegebrieven en 8 juli 2O2O (2O2OOO26L7) en 26 januari2O2L (2021000309) - leest u in

deze brief desalniettemin onze reactie.

Op 3 juli schreef u het volgende: "Geacf¡te heer Heijink, ln uw reactie op de opmerkingen van de

heer Heukets mbt de jaarrekening heeft u een aperte onwaarheid op beeld laten vastleggen. U heeft

aangegeven dat het een voorstelwas van de accountant om dit in de iaanekening te verwerken en

dat dit is besproken in de auditcsie en goedgekeurd. Een aperte leugen wat u weet terwiil u het

uitspreekt! ln het accountantsverslag staat op pagina 11 aangegeven dat er fussenflds afgerond 4,5

mio aan de reseryes is gedoteerd en dat verlies wordt verklaard door afschriivingen investeringen

maatschappetijk nu. Boven wordt aangegeven door de accountant dat is vastgesfe/d dat aan de

toevoegingen en onttrekkingen aan de reseryes raadsbesluiten aan ten grondslag liggen. Er is geen

bestuit van de auditcsie nodig noch gewenst om iets in een iaarrekening te verwerken zoals u heel

goed weet. De raad is het hoogste orgaan en die heeft iets vastgesteld. De besluiten waarnaar

venttezen wordt zijn niet boven water, tenzij het raadsvoorstel 26 tiidens begrotingsbehandeling 2020

hieruoor is gebruikt. Het raadsbestuit mbt 4,5 mio is al helemaal niet boven water. Vraag; naar welke

raadsbestuiten wordt verutezen en lever deze. lk probeer srnds gisúermorgen u te bereiken door het

achterlaten van terugbelverzoeken via griffie en secretariaat. U heeft mii gistermiddag pas om 16.50

terug gebetd. Gezien het betang van deze kwestie heb ik daar geen begrip voor. Nog minder na uw

reactie in de raad van gister zoals hierboven beschreven. lk verwacht van u vandaag nog een reactie

in de vorm van het versturen van de raadsbesluiten en excuses voor wat u gister op beeld heeft

gezegd. En ats het nog een keer voorkomt dat u een reactie geeft welke oniuist is terwiil u weet dat
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de personen die aan tafel zaten NIET aanwezig zijn om te reageren, dan zal ik mijn conclusres
trekken. Probeer niet iets af te schuiven waarvan u zetf de oorzaak bent."

Samenvattend (en zoals meerdere malen aan de raad bericht) is e.e.a. ats volgt
verlopen
Het betreffende voorstel afschrijving maatschappelijk nut is zoals gebruikelijk ambtelijk en
bestuurlijk voorbereid, besproken met auditcommissie en onze accountant, verwerkt in de
ontwerpbegroting 2020 en is overgenomen door de gemeenteraad (besluit begroting 2O2O op 7
november 2019). In overleg en op advies van onze accountant is vervolgens de administratieve
verwerking hiervan onderdeel geworden van de jaarrekening 2019. De gemeenteraad heeft
hiermee ingestemd door vaststelling van de jaarrekening 2019 op 30 juni 2020.

Derhalve is van de door u gestelde leugen geen sprake.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en

, burgemeester

ffietaris


