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In uw briefd.d. 28 februarijl. aan de Gemeenteraad van Enschede gaat u in op de bebouwbaárheid ván de

gemeenterekeninS 2000 van onze gemeente. De Raad heeft op 22 apíljl. besloten dat het colleSe van B&w uw

brief zou b€antwoorden. Dat doen we bij deze.

voorafwillen we vaststellen dat daaÍ waar onze íekening afirÍtkt van de comptabiliteitsvoorschÍiffen, de

rekeningencommissie en de Gemeenteraad daar expliciet kennis van he€ft kunnen nemen en daar ook mee heeft

ingeste;d. Zowel in het accountantsrappoÉ als in het mppoÍt van d€ rekeningencommissie en de reactie daaóp

va:n het College van B&W ziiÍ daar passages aaÍr gewijd. Uw opmerkingen over bijvoorbeeld voorzieningen

voor pensioen-- en wachtgeldverplichtingen, vakantiegeldeí en vakantiedaSen zijn terecht en reeds vorigjaár

voor ons aanleiding geweest om een eerste stap te zenen om ten behoeve van de reken ing 200 I deze

verplichtingen in k-ait te brengen. Deze inventalisalie maakl onderdeel uit van e€n verbetertraject dat er toe

moàt leiden dat onze rekening stap voor stap in hogere mate gaát voldoen áan de compf.biliteitsvoorschriften.

Uw opmerking dat het Íekeningsáldo 2000 niet / 12,0 maar / 13,8 miljoen bedraagt is formeel juist De

achteigrond dárvan is de volgènde. Bii de behandeliíg van de tweede concernraPportage 2000 heeft de

Gemeànteraad ingestemd meóet overhevelen van een deel van het to€n voorziene exploitatiesaldo naar een

tweeral reserves. 
-Het 

giíg toen om een bedrag van in totá41 / l,t miljoen' Wii hebben to€n verzuimd om dit

besluit voor de jaarafsluiiing in de begroting te verweÍken ln de uiteindelijke Presentatie van het

exploitatieresul_taat hebben we ervoor gekozen om het berekende resultaÍ van / 13,8 miljoen te corrigeren voor

deze eerdere raadsbesluitvorming. Na verlaging van dit resultaat oP grond van deze eerdeÍe besluitvorming

bleefer dus een netto Íesultaat over van / 12,0 miljoen.
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Temlotte hcchtgn wij €rarn u me€ t€ &l€n dd wij in Enschede de firncti.s v.n rcsqvcs cn voorricningcn w€l
dcgclijk adcquaar schaidcÍI. VorigjarÍ h€cft €GÍr erdome loooutrt [t eeo uitgcbÍeid ondcrzoek uitgevocrd naar
de bestaa[de Írs€Ívos cn voor"zicniagc4 dc ac,tualihir vatr da imt llingsmoticvan cn dc vcÍplichting€n di€
dlarop rustea. E,e,a, leid tot oph€fÍlg vatr enkale reserves cn voorzieoingcn eir oen fone afioming van
reserves en vooÍzieningpÍr. De opbÍ€ngí drrÍvan komt ten go€de aan dG incid€otel€ b€stediogsÍuimtg vat| d€
gcme€ e.

WI hopeÍl u voldoende te h€bben getfom€erd.


