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jaarrekening 2006 van de gemeente Amsterdam

Gêachtê hêer VeÍhoel

Bij brieÍ van 8 mêi2007 informeerde u de Gêmeenteraad van de Gemêente Amsterdam
op de gebíuiketijke wijze over uw bevindingen tên êanzien van dejaarrekening, nu die
oveÍ 2006. Op 13 juni 2007 heeft de GemeenteÉad deze rekening vastgesteld. Hij
besloot daarnaast uw voornoemde brief in onze handen te stellen ter afdoêning.

De passages in uw brief over het Íekeningresultaat laten wij voor wat ze zijn. Zowelde
Rekenkamer Amsterdam als onze accountant ziin van oordeeldat de Dresentatie daarvan
in dejaarrekening van de gemeentê Amsterdam conform het Besluit Eiêgroting en
Verantwoording (BBV) is.

Opmerkelijk vindt ons College echterdat u hêt gebruik van een aantalteÍmen in de
jaarrekening 'onzin' vindt. Het betreft dê termèn resultaat voor bestemming, resultaat na
bestemming, progaammarekening, weerstándsveÍmogen, weerstandscapaciteit,
uitzettingen, rentetypischê looptijd, investeringen mêt een economisch nut ên
investeringen in de opênbarê ruimte met een maatschappêlijk nut. Deze termên zijn
aff<omstig uit het BBV', het besluit op grond waarvan wij zoals u weet onzê jaarstukken
opstellen, en dat is dan ook de reden waarom ons College deze termen in dêjaarrekening
gebruikt.

l fij vertfouwen eÍop u hiermee aÍdoênde te hebben getnfomêeÍd.
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