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Geêchte heeÍ Veíhoef,

Met belangstelling namen wii kennis van uw brieÍ van 19 september 2OO1 betref-
Íende de jaarrekening 2000. ln uw br ieÍ  gêeft  u aan van mening te zi in dat de
jaaíekening en het iaarveÍslag van de píovincie Drenthe zodanig onbetrouwbaar
zijn dar zij niet kunnen dienen als een goed sturings- en verantwoordingsmiddel.
Ditzelfde oordeelgeeft u ook over de jaarrekeningen en begrotingen van de mees-
te andeÍe gemeentên en provincies.

Onze jêaríekening is opgestêld overeenkomstig het Besluit comptabiliteitsvooÊ
schri Í ten voor gemeenten en provincies ui t  '1995.

VoorschriÍten voor de jaarverslaggeving woíden opgesteld om zowel de opsteller
van de jaarstukken als de lezer een grondslag te bieden voor een coííecte inteípre
tatie van financiële iaarverantwoordingen. De vooíschriÍten voor de jaarverslagge-
ving verschillon per land en binnen ons land biivoorbeeld nog tussen lagere over-
heden en rjjksoverheden. grote en kleine ondernemingen.

De door u geplaatste opmerkingen bij de iuistheid van de cijfers uit de jaarrekening
van de provincie Drenthe komen er op nêeí dat u van mening bent dat met de
grondslagen uit de comptabiliteitsvoorschriÍten 1995, geen inzicht kan woíden
verkÍegen voor een goede oordeelsvorming over de financièle positie en de baten
en lasten, Het hanterên van andeÍe v€Íantwoordingsgrondslagen. bijvoorbeeld
grondslagen die nauwer aansluiten bij de verslêggevingsvoorschriften voor de
marktsector leiden volgens u tot een beter inzicht in de financiële positie en het
resullaat van lagere overheden.

Het is u waarschijnlijk bekend dat een dergeliikê herziening van dê comptabili
te i tsvoorschri f ten momenteel dooí het Minister ie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties wordl overwogen waarbij de waaíschiinlijke ingangsdatum
2OO4 zal zijn.
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In de meest recente stukken is men daarbi j  echter van mening, gelet op de eigen
heid van lagere overheden, dat het inzicht in de iaarstukken niet wordr bevorderd
door onverkorte toepassing van de verslaggevingsvoorschriften voor de marktsec-
tor.

Uw opmerkingen op bladzijde 2 en 3 ván uw brief komen overeen mêt de toepas-
sing van deze concopt herziene voorschí i í ten op de huidige jaaÍekening. In deze
conceptvoorschriften is imm€rs opgenomen dat:

door provinciale staten besloten toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
niet in het rekeningsaldo voor bepal ing v€n het íesultaat mogen worden ver-
werkt,  maar in een afzonderl i jke hooÍdÍunct ie 10 als bestemming van het resul-
taat moeten worden weergegeven;

- invester ingen niet meêr mogen worden gedekt middels onttrekkingen ui t  reseí

rentetoevoegingon aan reserves formeel niet als rente maar als een bestom-
ming van het resultaat moeten worden verantwoord;

- niet-bestede geooímerkte rijksmiddelen niet meer als eigen vermogen mêar als
een voorziening moeten worden weeÍgegeven.

Op di t  moment wordt oveí igens in onze jaarstukken al  rekening gehouden met een
aantal  aspecten die in de nieuwe comptabi l i te i tsvoorschri Í ten zul len wi jz igen. Zo
pÍesenteren wi j  naast het rekeningsaldo jaar l i jks het gezuiveíde saldo. In di t  saldo
worden de mutat jes in de algemene reserves en dooí provinciale staten besloten
incidentele toêvoegingên en onttrekkingen aan bestemmingsreseíves reeds afzon-
derl i ik bel icht.

In de paragraaf V€rmogênspositie wordt inzic-ht veÍstíekt in het vermogenssaldo
na aÍtrek van verpl icht ingen, waaronder het vol ledige saldo van de niet,bestede
geoormerkte íijksmiddelen. Tevens wordt hierin een toelichting gegeven op de
belangrijksfe bestedingen uit en toevoegingen aan de dooÍ píovinciale staten vooí
een beperkt specifiek doel aangewezen b€stemmingsreserves en voorzieningên.
Met ingang van 2OO1 zul len in plaats van rechtstrêekse betal ingen ui t  reserves,
de meeste bestedingen die moeten worden gedekt uit bestemmingsreserves, eerst
als een last woíden gepresenteerd in de exploi tat ierekening, Vervolgens worden
deze bi j  de j€arafslui t ing gedekt door een onttrekking ui t  reserves. De specif ieke
toel icht ing op de reservemutat ies die bedoeld was om inzicht te verstrekken in de
rechtstreekse bestedingen ten laste van reseÍves kan dan grotendeels vervallen.

Met betrekking tot  uw opmêíkingen over de vooízieningen merken wi j  op dat de
wachtgelden jegens loud-lgedeputeeíden en vakant iegeld in de jaaí i ikse begrot ing
en rekening worden verweÍkt, Het vooraf trefÍen van een specifieke voorziening
voor deze uitgaven wordt door ons niet noodz€kelijk geacht.

Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening d€t de jaaÍstukken 2OOO van de
provincie Díenthe, met inachtneming van de comptabiliteitsvoorschriÍten 1995,
een betrouwbaar beeld geven van de financièle posirie on baten en lasten. Aên
deze stukken kan, mits deze op de juiste wiize woÍden geihterpreteerd door de
lezer, het inzicht worden ontleend dat nodig is voor de besturing van onze organi-
sat ie.
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De ontwikkelingên met betrekking tot de herziening van de comptabititeitsvoor-
schriften worden door ons nauwlettend gevolgd.

Hoog€chtend,

Drenthe.

h. lmholz.  wnd. gr i f f ier


