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Geachte heêr Verhoef,

Hierbij ontuangt u onze reactie op uw brief van '11 oktober 2oo1 en uw brief van 14 december 2001 inzake de
gemeenteÍekening 2000, met onze excuses voor de opgetreden verlÉging.

','!ïj zijn ídrrmeriingdai aiê gern€enleÍekÈniig 2000, onder voorbehoud van het eiiect var-r èveniuêel
noodzakelijke aanpassingen van de uilkomsten van de beleidsproducten openbaar onderwijs en
huisvestingsprogramma onderwíjs, êen getrouw beeld geeft van de financiéle positie op 31 december 2000 en
van dê baten en lasten over 2000.

Dit ho,udt tevens in dat wÍ van mening zijn dat dê gemeentêrekening 2ooo is opgestêld conform de grondslagen
voor.ínanciéle versragregging zoars neergelegd in het Besruit comptabiriteitsvo;schriffen í99s. onze mening
wordt bêvestigd door de accounlantsvê*laring met bepêrking die wij van de accountant hebben ontvangen.
Dit alles is le lezen op de blz. 6 en 7 van de gêmeenterekening 2000.

Ten aanzien van uw opmerking over het saldo van dejaarrekening kan worden gêsteld dat niel alle balen en
lasten via de exploitatie behoeven tè lopen. Het is toegestaan rechtslreeks ten láste van Íeserves mutaïes te
boeken In dê notra van loelichting pÍovinciale en gemeentelijke comptabilileilsvoorschriftên wordt clit aangegeven
in hoofdstuk I samenvatting en daarnaasl wordt het nog een keêr onder hoofdstuk vl veranderinoen onder
paragÍaaf rese'es en voorzieningen vermêrd. ook wordt in dê toerichring van artiker 49 deze moóêrijkhed
genoemd.

Dit heeft tot gevolg dat het exproilatieresurtaat niet simperweg uit de mutatie in het eigen vermogen is af re rêiden.
U heeÍt in de gemeenterêkening 20OO op pagina 1O kunnen lezen dat de vermogens;ositie ten ópzichte van de
begroting met I 192,1 miljoen is toegenomên als gevolg van door de raad goêdóekeurde dotalies in de
bestêmmingsreserves. Een dergelijke mulatie - waadoe is bestoten door de Gemeenteraad , bool niet vaa de
exploitatie maar via de balans.
Uw mêning dat hierdoor de mutaliês verborgen worden delen wij niêt. Zowel op pagina 1g als op pagina 36 e_v.
wordt duidelijk aangegeven werke muraties via de resêrves hebben praatsgevondei. Daarnaast rs in deer 2 van
dê gemeenlerêkening een bijlage van resêryes en vootzieningên opgenomên, waa. alle ÍechtstÍeekse muraties
z|ln aangegeven.

Dejaarrckening kent deÍhalve een voordelig saldo van 166 miljoen en niet, zoals u in de brjeí aan de
Gemeenteraad van 1 1 oktober 2001 aangeeft, eên positieÍ saldo van I 232 miljoen.
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Ten aanzien van de dooÍ u genoemde andere ondeMefpen het volgende:

U geefl aan dat een onbekend bedrag niet is geactiveerd, maar ten laste is gebracht vên een ofenkele
bestemmingsreserves. Dat er enkele investeringen ten laste van de reserve zUn gêbrachl isjuist. Hier zijn in hel
verleden specifiekê bestemmingsreserves voor gevormd. In de nota van toelichting provinciale en gemeentelijke
comptabiliteitsvoorschriften onder hooÍdstuk Vl Veranderingen paragÍaaf waardeÍingsgrcndslagen woÍdt deze
mogelijkheid geboden.

U geeft aan dat in de gemeenterekening de rentelasten met een onbekend bedrag te hoog zijn weergegeven,
mede door het ontbreken van wetteltk voorgeschÍeven toelichtingen.
In de toelichting op dê balans is ondèÍ 'ondefiandse leningen' een specificatie opgenomen van de geldleningen.
In het bijlagenboek is als bijlage 12 een specificatie opgenomen van de post'diverse geldinstellingen voor
algemene gemeente uitgaven'- In deze specificatie is per abuis een opgenomen gêldlening van I 1,5 miljoen voor
het gemeentemuseum niêt verweÍkt. À,4et ingang van de rekening 2001 zullen wij ervoor zorgen dat er aansluiting
is tussen de specificalie en de post'diveÍse geldinstellingen voor algemene gemeente uitgaven'.
Hieruit blijkt dat de gemêente Uhêcht alleen bestaande schulden heeft verwerkt. Wij delen uw mening niet dat de
Íentelasten te hoog zijn weergegeven en dat fictieve schulden zijn opgenomen.

U slelt dat de reserves en voorzieningen door elkaar worden gehaald. Over sommige reserves en voorzieningen
is te discussiëren of het een reserve of voorziening is of geen van beiden. Het is in sommige gevallen moeilijk aan
te geven of er sprake is van een bestêmmingsreserve of een voorziening. Wij zijn van mening dat de huidige
presentatie duidelijk genoeg is om de van belang zijnde informatie uit de gemeenterekening 2000 te halen.

U geefl aan dat de gemeente Utrecht een voorziening uit hoofde van pensioen- en wachtgeldverplichtingen voor
vse.meliite wethéude., s mist. D€ lasteà érê hiêruit voc,+rloêien ztn echleÍ struct{l.eê++1ie bsgFeling! yerwe+.t. Het
IVinisterie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijkÍelatiês stemt in met dêze methode.

Uil het voorgaande bltkt dat wij de gemeenterekening 2000 hebben opgêsleld overeenkomstig de voorschÍiften
zoals vastgelegd in hêt Besluit Comptabiliteitsvoorschriften 1995. De gemeenteraad van Utrêcht hêêfl daarmee
een adequaat inslrumenl om de financiële verantwoording oveí hetjaar 2000 te kunnen beoordelen. Het College
van Gedeputeerde Staten, waarnaar de gemeenterekening 2000 conform artikel200 van de Gemêentewel is
toegezonden, heeft geên opmerkingen over de gemeenterekening 2000 gemaakt.

Uw kwaliÍlcatie van de gemêenterekening 2000 van de gemêente Utrecht is aantoonbaaÍ incorrccl. U toetst de
gemeenlerekening niet aan de vigerende voorschtiÍlen, maar aan regelgeving zoals u die voor ogen staat. Indien
de rijksregeling terzake verandert zullen wij onze vêrslaglegging vênzelÍsprekend dienovereenkomstig
aanpassen.

Wí hopen u hiermêe voldoende te hebben gelhformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethoudeÍs van Utrecht,


