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Concerncontrol namens Commissie tot Nazien van de Rekening
058-2925436/5. Boschloo-Tuit
Brief van 7 januari 2002 en brief van 12 oktober 2001
PS 20 december 2000: toelichting op 17e begrotingswijziging 2000
Jaarrekening 2000

\.-' Geachte heer Verhoef,

Uit uw brief van 7 januari 2002 blijkt dat u met belangstelling maar toch ook met ver-
bazing kennis hebt genomen van de reactie d.d. 2 januari 2002 van het College van
Gedeputeerde Staten op uw schrijven van 12 oktober 2001 .

Uw schruven d.d. 12 oktober 200í is geagendeerd en op 18 maart jl. behandeld door
de Commissie tot Nazien van de Rekening (Rekeningcommissie). Brieven met êen
dergelijke inhoud als de uwe zijn voor ons alti jd aanleiding om nog eens in 'het huidi-
ge beleid'te duiken. Moet het misschien (op onderdelen) worden bijgesteld of kan de
in gang gezette lUn worden voortgêzet?

U bent van mening dat de Jaarrekening 2000 van de provincie Fryslán ondêugdelijk
is en dus onbetrouwbaar is als verantwoordingsinstrument richting de burger. U
neemt geen genoegen met opmerkingen die verwÍzen naar de Toezichthouder
(BZK), de accountantsverklaring en het Besluit Comptabiliteitsvoorschriften 1995.
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Namens de Commissie tot Nazien van de Rekening treft u onderstaand de rêactie
aan van genoemde commissie waarin wordt ingegaan op een aantal inhoudelijke
aspecten.

Hoe gaat de provincie om met het rekeningsaldo?
Het beleid aangaande het omgaan met het rekeningsaldo is verwoord (en geformali-
seeÍd) in de ÍoerbhÍrng van de door Provinciale Staten vastgestelde 17" begrotings-
wijziging 2000. Uitvoerig wordt ingegaan op:
. de verschillen tussen functie van het rekeningresultaat (winst) bij het bedrijfsleven

en het rekeningsaldo bij de (lokale) overheid in het algemeen,
. de functie van het rekeningsaldo bÍ de provincie;
. hoe er met het rekeningsaldo wordt omgegaan;
. wat te doen met het vooziene batige saldo op hoofdfunctie 0.

Na lezing van deze stukken (zie bijlage) zal het u duidelijk zijn dat de door u voorge-
stane vermogensvergelijking tussen opeenvolgende balansen voor de verschillende
jaren niet toepasbaaÍ is, nog afgezien van het feit dat de Comptabiliteitsvoorschriften
mutaties in de balanssfeer toestaan.

Hoe gaat de provincie om met voorzieníngen?
Het accountantsbureau Deloitte & Touche heeft in 2001 een rapport vervaardigd over
de voorzieningen. Het rapport is behandeld in de Rekeningcommissie. Vervolgens
zijn de aanbevelingen nagenoeg alle uitgevoerd. Het resultaat hiervan zal worden
verwerkt in de Jaarrekening 200'1.

Rese/ves
In de toelichting op het Jaarverslag is opgenomen wat onder de basisreserve en
flexibele reserve moet worden verstaan. De Rekeningcommissie realiseert zich dat
derden toch enige moeite kunnen hebben met deze begrippen. Zij vindt in ieder ge-
val dat in de toelichting op de jaarrekening helder verwoord dient te worden wat deze
begrippen behelzen. ln dit verband wordt oveMogen om de toelichting te verbeteren.

Activeríng
WÍ merken op dat de gekozen systematiek voor activering binnen de kaders blijft van
de huidige ComptabiliteitsvooÍschriften. Ten dele richt uw kritiek zich op qeze
Comptabiliteitsvoorschriften als zodanig. Aan uw opvattingen hieromtrent zal deels
worden tegemoet gekomen dooÍ de door het Kabinet voorgestelde wijzigingen op dit
punt. Uiteraard zal de provincie zich aan die nieuwe regels conformeren.



conclusie van de Rekeningcommissíe
Het financieel beleid omtrent het omgaan met reserves, saldo jaaÍrekening, en der-
gelijke behoeft geen bijstelling.

Ook is de Rekeningcommissie van mening dat geen essentièle informatie aan Pro-
vinciale Staten of de burgers wordt onthouden. Uw kritiek dat er sprake is van een
ondeugdelijk opgesteld Jaarverslag en dus onbetrouwbaar JaarveÍslag deelt de
commissie dan ook allerminst.

Wel is de commissie van opvatting dat het voeren financieel beleid omtrent het om-
gaan met het rekeningsaldo, reservevorming, enzovoort ook helder tot uitdrukking
moet komen in het Jaarverslag. In het kader van de verbetering van de Planning &
Control -cyclus zal worden nagegaan of de verslaglegging en verantwoording ten
aanzien van de balansposten uit een oogpunt van informatieverstrekking explicieter
in beeld gebracht kunnen worden.

Tenslotte is de Rekeningcommissie u erkentelijk voor uw bijdrage in de discussie
rondom de diverse aspecten van het Jaarverslag.

Hoogachtend,
namens de Commissie tot het Nazien van de Rekeninq

otrr. JÍàe .tong,

Voorzitter (_


