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Beste mevrouw van der Heijden 

 

In antwoord op uw brief van 23 juni 2019 vindt u hieronder de beantwoording van 

uw schriftelijk gestelde vragen n.a.v. de beantwoording van de technische vragen 

bij de jaarrekening 2018.  

  

Vraag  
Naar aanleiding van de beantwoording van de technische vragen jaarrekening 
2018, waar wij geen antwoord hebben gekregen op onze vraag, stellen wij op 
grond van artikel 32 RvO onze vraag opnieuw om alsnog antwoord te krijgen.  
 
Wij ontvangen graag, al dan niet vertrouwelijk, een overzicht van de cijfers van de 
grondexploitatie bij de jaarrekening 2017 gepositioneerd tegenover de cijfers van 
de grondexploitatie bij de jaarrekening 2018 en een verklaring van de verschillen.’. 
 
 
Antwoord  

Het streven was om al bij de eerdere beantwoording van de technische vragen bij 

de jaarrekening 2018 een kolom met vergelijkende cijfers 2017 toe te voegen.  

Door de overgang naar een nieuw automatiseringspakket voor grondexploitaties 

bleek een reële vergelijking op het door u gevraagde detailniveau echter nog niet 

mogelijk. Historische cijfers zijn éénmalig door de overgang in het overgangsjaar 

niet goed vergelijkbaar meer te maken. Om die reden zijn de gevraagde 

vergelijkende cijfers niet meer opgesteld.  

 

Bij de jaarrekening 2019  is in het nieuwe automatiseringspakket weer een goede 

vergelijking mogelijk en worden gevraagde vergelijkende cijfers weer toegevoegd.  

 

Mevrouw L.A.J. van der Heijden  
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Mocht daar behoefte aan zijn, dan zijn we vanzelfsprekend bereid om u en andere 

belangstellende raadsleden een nadere toelichting te geven op de verstrekte cijfers 

en de overgang naar het nieuwe automatiseringspakket.   

 

 

 
Met vriendelijke groet, 

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees 

 
 


