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Geachte leden van de commissie,
In de u ter informatie gezonden startnotitie met betrekking tot het onderzoek naar de jaarrekening
2004 was 13 mei voorzien als publicatiedatum. Daarmee zou u het rapport kunnen betrekken bij de
geplande behandeling van de jaarrekening 2004 in de commissie B&M van 24 mei.
De geplande publicatiedatum was gebaseerd op de oorspronkelijke planning van het SBC met
betrekking tot de oplevering van de jaarrekening 2004. Die voorzag in het beschikbaar komen van de
stukken op 4 april 2005. De Rekenkamer heeft de stukken op 22 april 2004 ontvangen. Omdat tot
dat moment zowel cijfermatige opstellingen als teksten nog aan verandering onderhevig waren kon
het SBC de stukken niet eerder beschikbaar stellen.
Intussen is ook de datum waarop het rapport van bevindingen beschikbaar komt, vertraagd tot 4
mei. Daardoor is de oorspronkelijke publicatiedatum niet meer mogelijk zonder de hoor en wederhoor
procedure1 geweld aan te doen. De Rekenkamer hecht aan zorgvuldigheid en we zullen daarom de
geplande publicatiedatum verschuiven naar 10 juni. Met de stadscontroller zijn afspraken gemaakt
die de benodigde tijd voor ambtelijke hoor en wederhoor reduceren. De termijn van 10 werkdagen
voor de bestuurlijke hoor en wederhoor zal worden gehandhaafd. Het leidt ertoe dat u helaas niet
over ons onderzoeksrapport kunt beschikken op het moment waarop u in de commissie de
jaarrekening 2004 bespreekt.
Gezien de nieuwe publicatiedatum ligt het voor de hand het onderzoeksrapport te behandelen in uw
vergadering vart 21 juni en de raad van 28 juni. Dat is overigens nog op tijd om het rapport mee te
nemen bii uw aefinitieve^besluitvorming over de jaarrekening 2004 binnen de termijn waarop deze
moet/vorcHen jipgediend bij de provincie.

irecteur Rekenkamer

1 Reglement van orde Rekenkamer Dordrecht 29 april 2005 artikel 10
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