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Geachte heer Verhoeí

Op 27 iuli 2002 heêft u dê gemeenteÍaàd van Leiden een briefgestuurd metbetÍekking tot de

iaarrekening 2001. Deze is op 30 juli 2002 ontvangen eo in de eerste raadsvergade ng na het

advis€rint door hetColleg€ van BurgeÍne€st€Í en Wethouders, ter afdoening aan de raadscommissie
B€stuur en Veiligheid toe te stuÍen. Op 4 nov€mber 2002 heeft h€t Collegezijn advies aan de
commissie gestuuÍd, De commissi€ heeft uw bÍief €n het advies van hetColleg€ besproken in hàar
vergàderinS van 10 december 2002.

Biigàànd doe ik u, nam€ns d€ voorzitter van d€ Íààdscommissie Bestuur m Veiligheid, het antwoord
van de commissi€ toekomm,

Uw belen$iikste kitjekpunt heeÍt beftekkinq op het íeit dat voleens u hd verccàjl tussen Àet er'get
veÍmoEen op i1 december 2OO1 cn op 31 december 2000 per deÍinitie gelijk moêt ziin aan hct
rcs'ltaat in cle exploitatie. Als clat niet het geval is, dan 2ou de eemeente Leiden bewust bed|aíen
buiten de exploiÁAerckenirg om in reseryes àebben Seslod
ln d€ comptàbilit€itsvoorschriften (CV) is bcpaald, dattoevo€8ingm en onttÍ€kkingm aan Íes€rves
alleen mogcn plaatsvinden nadat de gemeenteraad daartoe een besluit heeft genomen. Dc CV
bepalm verd€Í dat deze onttrekkinSen en toevocgingen via de €xploitaticÍekming moctcn lopen.
In tegcnstelling tot wat u bcwcertzijn tussêntijdse stortingcn en ontEckking€n aan Ícserv€s
tocgêstààn, mits de gemêcnteraad daartoe heeftb€slotm. In l.eidm is dat laatste hct geval.

U beweet dat de rcntelasten te hoog zijn weergegeyen. omdat er in de iaarrekening ficíeve
Íêntclestcn ziin opgcnomcn td zek: van niet bestaande schulden.
D€ze bewering is te weinig onderbouwd om er op in te 8ean. Waarschitnliik doelt u op de
systematiek van de renteomslag waarbij de betaalde rente op leningm en d€ intem to€gerekend€
Íente aan resew€s en voorzieningen rente wordt omgeslagen over de bo€kwaarde van de
inv€sterint€n. ln de profit sector is d€ze methodiek van rent€omslà8 niet gangbaar. Het
finen€i€ringsÍ€sultaàt komt daaÍ netto tot uitdrukking in veÍlies €n winsEekening.
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U zagt dat cen deel van de rese1les geen ÍeseÍves ziin meer v$plichtingên. HiêrdooÍ woràt hct ci$n
vcÍnoEen, i.c. dc rcservcs, te hoot en dus verkeerd vooÍgêsteld,
De huidige comptàbilit€itsvoorschÍiftên staan toe datnog nietbest€de middelen van derdm wordm
gestort in een best€mmingsr€sewe. HicÍmcc wordt bereikt, dat de b€stedingvan di€ geldm pas kàn
plaatsvind€n nadat dc gcmeêntÊraad daartoe beslotm heeft, Storting in €cn voorziming hccftondcr
de huidigc vooÍschÍiftcn als nadcêl datd€ midd€l€n besteed kunnen worden zondd tussenkomst van
dc gemecnteraad. Hct concêptbcsluit Comptabilit€itsvooÍschiften 2004 b€paalt dat hctondcÍschcid
tussÊn dÊ bcstemmingsresewes waaflàn de besteding wordt bcpaald door dc raad cn de niet best€d€
midd€l€n van derdên wordt aangcschêrpt. Aangezien aan de laatste cat€gorie cen bestedings-
verplichting zit waardoor dc r€seÍvcs minder wijblijv€nd kunnm word€n aang€$€nd wordt h€t niet
bêstcdc dccl van middelen van d€rden met ingÀn8 van 2004 gepr€senteerd ondet dc voorziêningcn.
Dit bctckent biivoorbeeld detd€ vooruit ontvangen subsidics metbetrekking totde cs&geld€n met
ingang van 2004 als vooÍz ieninS zullen worden opgenomen.
In de CV 2004 is tcvêns opgcnomen dat de verwerking van dotaties cn onttrekkingcn aan dc res€rvet
via de Íckcnint van batm en lastm niet mcêÍ is tocgestaan. De dotaties aan de voorzieningm di€nen
wêl via dê rekening van baten en last€n t€ woÍden verwêrkt, De dotatics aan de voorzieningm zoals
dczc binnÊn dÊ dicnsten hebbm plaatsgevonden, mog€n niet mccÍ op dêzewijzcworden vclwerkt.

Vol9ns u dient er op zijn minst een vooÍieninE uit hooíàe van pensioen- en wechtgeld-
verplichtjngen iegens (oud-)wcthoudcÍs te àjn opgenomen in de jaalI�ekening. Door het ontbreken
h;ef'4, *!dt het cige]., rÊÍmoËcn fe ho.tg eÍ dtjj ,cr'ÁccÍd "!",ècrnld.
Mat€ricel g€zien vormcn dc aanspralen op wachtgeld een dusdanig kl€in bedrag van dc totalc
cxploitatie dat er gcên dirccte noodzaak is tot het inÍicht€n van ecn afzondcrlijkc vooÍziêning. Dc
aanspÍakcn op wachtteld worden vanuit de reSulier€ cxploitatie bctaald.
In dê conccpt comptabiliteitsvoorschriften 2004 is inmiddêls dc vÊrplichting om voor de
vakantiedag€n ccn voorziening te treffen kom€n tc v€rvallcn. E€n d€Ígclijke voorzicning hccft alleen
nut als hct pcrsone€lsbestand van h€t ene op andcÍe jaàr sterk ingckrompen zou word€n. Hi€wan is
i ^  I . i d . n  r . . n  . ^ r : L r

AIs Íeactie op uw ov€rige bewering€n volstaan wij mct dê accountantsvcrklaring van Ernst & Young
€n d€ bevindingm van de Commissievoor dc Rekeningen.
Emst & Young àccountants hebbm op 8 m€i 2002 verklaard dat de jààrr€kening 2001 .€n gctrouw

beeld 8ecft van dc financiëlc positie op 31 d€cember 2001 en van dc batcn cn lastcn ovcr 2001, in
overccnstcmmint met in Ned€rlànd elScmccn aanvaarde grondslagen voor financiële verdaSlegSinS,
en voldoct aan dewettelijk€ b€palingên inzake de jaarr€kenint zoals opgmomm in het Bcsluit
ComptabiliteitsvooÍschriften 1995.

Met wiendelijke groet,

P.l. van Di€p€n,
secretaris a.i, raadscommissie Bestuur cn Veilisheid,


