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Geachte heer Verhoef,

In reactie op uw brieven van 5 september 2003 en 7 jênuêri 2004 inzake dejaarrekening 2002, resp. van 30
september 2003 met betrekking tot de begroting 2004 melden wij u het volgende.

Jaanekening 2002

Het saldo van baten en lasten is oniuist oooenomen.

In overeenstemming met de Comptabiliteitsvooíschriften 1995lichten wij de mutaties in het vermogen (dê
reserves) toe in dejaarrekening. Voor het overgÍote deel hebben deze mutaties te maken met door de
gemeenteraad goedgekeurde begrotingswijzigingen m.b.t. stortingen en onttrekkingen in reseíves. De overige
(nog niet expliciet door de gemeenteraad geaccordeeÍde) mutaties hebben betrekking op stortingen en
onttrekkingen waarover bestuurlijk aíspraken bestaan, bijvoorbeeld veÍekeningen met specifiêk door de
gemeênteraad ingesteldê bêstemmingsreserves ofverrekeningen met door de rijksovêrheid bestemde middelen
(de medebewindsresetuês). Alle belangrijke mutaties zijn doorons toegelicht en het totaaloveeicht aan mutaties
in afzonderlijke reserves is opgenomên in de bijlage.

Ook de geactiveerde tekorten zijn opgenomen in overeenstemming met de Comptabiliteitsvoorschriften 1995.

Vaste activa ziin niet bruto oD de balans oooenomen

In overeenstemming met de Comptabiliteitsvoorschriften hebben wij bijdragen van derden (waaronder
rijksbijdragen) en bijdragen uit de eigen reserves in mindering gebracht op dê aanschai^/aarde van de vaste
actrva.

Fictieve rentelasten ziin oDqênomen

In overeenstemming met de Comptabiliteitsvoorschriften 1995 rekenen wij de kosten toe van het
vermogensbeslag van de interne financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) die worden gebruikt voor de
financiering van de vaste activa. Zondêr deze middelen had de gemeente immers geld moeten lenen op de geld-
en kapitaalmarkt ofandersom geziên: indien de gemeente de vaste activa niet had aangêschaft dan had de
gemeente de middelen kunnen bêleggen.
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Er woÍden reseryes oDoenomen die oêen resêruês zin

In ovêreênstemming met de Comptabiliteitsvoorschriften 1995 nemen wij de medebewindsreserves op onder de
reserves en niet onder de voozieningen.

Er ziin voozieninoen die oeen verplichtino reoresenteren

Ook mbt de kostenegalisatievoozieningen en de risicovoorzieningen volgen wij de ComptabiliteitsvoorschÍiften
1995.

Een voorzienino voor pensioen- en wachtoeldveÍplichtinoen ieaens {oudlwethouders ontbreekt.

In oveíêenstemming met de Comptabjliteitsvoorschriften 1995 verwerken wij de pensioen- en
wachtgeldverplichtingen in de meerjarenraming. De daaraan verbonden kosten zijn daarmee adequaat gedekt,
waardoor het treffen van een vooziening overbodig is.

Begrcting 2004

De beorctino 2004 heeft een tekort íincl rente-effect) en de meeriarenramino sluat ook niet oo nul

In overeenstemming met het Besluit Begroting en VerantwooÍding (BBV) dat met ingang van het begrotingsjaar
2004 geldt leggen wij de gemeenteraad de begrote stortingen in en onttrekkingen aan reserves ter autorjsatie
voor. Per saldo gaat het om een onttÍekking van € 1.455.000 aan de reserves waarmee de gemeenteraad heeft
ingestemd. Er is dus geen sprake van een tekort. Voor de meerjarenraming hanteren wij geen aÁ/vijkende
principes. De meerjarenraming sluit dus wel degelijk.

Bij de berekening van de bespaarde rente wordt een zo goed mogêlijke inschafting gemaakt van alle Íelevante
factoren die de rente-uitkomst bepalen, inclusief de stortingen en onttrekkingen in reserves.

De besluitvormino over de investerinoen is imoliciet

Mêt de gemeenteraad hebben wij in de voorbereiding van de begroting 2004 een en andermaal gecommuniceeÍd
dat de investedngsbêdragen van de afzonderlijke programma's bij dê begroting door de gemeenteraad worden
geautoriseerd en dat vooíaan geen aparte kÍedietaanvragen meeÍ aan de raad worden voorgelegd tenzij de
gemeenteraad daar in bijzondere gevallen om vraagt. ln het raadsvoorstel hebben wÍ deze investeringsbedragen
nog eens samengevat. In de begroting 2005 zullen wij het autorisatiekarakter daarvan nog eens onderstrepen.
Een en ander is in overeenstemming met de BBV.

De oobouw van de bearotina is onvoldoende aanoeoeven

De gemeenteraad stuurt op programma's aan de hand van de drie vragen "wat willen we bereiken?" , "wat gaan
we daarvooí doên" en "wat mag dat kosten". Ook hier volgen wij de BBV en daarbij gegeven handreikingen. De
productenramjng is ten tijde van de begÍotingsbehandeling desgewenst voor de gemeenteraad beschikbaar. De
opbouw naar kosten- en opbrengstensoorten is een sturingsmiddel voor ons college en wordt na de
begrotingsbehandeling verdeÍ gespecificeerd in de in dejaarplannen van de diensten.

Conclusie

Bij dejaarlijksê opstelling van zowel dê jaaÍÍêkêning als dê begroting baseren wij ons op de wêttelijke
voorschriften têr zakê (tot en met het boekjêar 2003 dê Comptabilitêitsvoorschiften 1995 en vanaf het boekjaar
2004 het Besluit Bêgroting ên Verantwoording). Meer in het algemêen is en blijft het ons uitgangspunt om de
gemeenteraad zo adequaat mogêlijke informatie te veÍstrekken diê van bêlang is voor de kaderstelling en voor de
verantwoording over de uitvoering. Dat daarbij soms fouten en slordigheden voorkomen zoals de
Rekenkamercommissie onlangs m.b.t. de rekening 2002 heeft geconstateeÍd betreuÍen wij daarom zeer, maar
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doet daaraan niets af. De door u met regêlmaat gebruikte termen als boekhoudfraude, onbetÍouwbaêr bestuur,
misleiding en vezwegen gelden beschouwen wij dan ook als volstrekt buiten de orde en ongepast. Het plaatst
onze gemeente ten onrechte in een verdachte positie, omdat wij de wettelijke voorschriften ter zake volgen. Het is
evident dat u het met die voorschriften oiet eens bent.

De wetgever heefr in het Besluit Begroting en Verantwoording naar onze mening adequaat aangegeven dat cle
huishoudens van overheden op onderdelen principieel anders zijn dan die van bedrijven en dat er daaÍom
behoefte is aan specifiekê Íegelgeving. Niet om volksvertegenwoordiging en burgers op het verkeerde been te
zetten maar om ze beter te bedienen. Het BBV noemt vier onderdelen die van groot bêlang zijn voor de
eigenheid.
. In tegênstelling tot bedrijven hebben gemeenten behalve een jaaffekening/jaarverslag een openbare

begroting.
. Bedrijven zijn inkomensverwervend, streven naar vermogênsvergroting met als doel de contanul-teat te

waarboagen en leggen daarom de nadruk op het vermogen en de balans- Gemeenten hebben een
inkomensbestedend karakter ter realisering van maatschêppelijke doelen, waardoor het vermogen
ondergeschikt is aan de exploitatie.

. Activa hebben deels een ander kaEkter dan de activa in het bedrijfsleven.

. Een deel van de middelen van de gemeenten is door derden gebonden qua bestedingsdoel.

Ten slotte memoreren wij dat ook de Raad van Tucht voor Registeraccountants-administratieconsulenten al uw
klachtên ter zake ongegrond heefr verklaard. Dat wil zeggen dat ook naar het oordeel van de tuchhechter dê
jaa erslagen van de gemeente Utrecht en de daarin opgenomên jêarrekeningen een getrouw beeld geven van
hêt gevoerde beheer.

Afsluiting

Wij vezoeken u uw kritiek m.b.t. de voorschriften voortaan te richten tot de wetgever en niet tot de organen die de
voorschrifren uitvoeren. Omdatwij naar beste eer en geweten deze wettelajkê voorschrifien hebben toegepast en
zullen blijven toepassen en ook overigens geen andere intentie hebben dan de gemeenteraad adequaat te
infomeren gaan wij er van uit dat u uw aangifre bij Justitie van het plegen van boekhoudfraude door
gemeentebestuurders, gemeenteraadsleden en accountants van de gemeente Utrecht ongedaan maakt. Indien u
daartoe niet bereid bent dan zullen wij ons moeten befaden op nadere stappen.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Uhecht,

Dê purgêmeêster
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