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Jaanekening 2001

Geachte heer Verhoef,

In uw briefvan 3 Juli 2002 aa'I de gemeenteraad van Almere ging u uitgebÍeid in op enkele door u
veronderstelde tekoÍtkomhgen in de concemiaarrekening 2001 van de gemeente Almere. Naar uw
oordeel bevat deze de volgende rekortkomingen:
1. Het saldo van de jaarrekening is € 63,1 miljoen negadefin plaats van het geprcsenteerde resultaat

van € 2,8 miljoen;
Er is eeo onbekend bedrag van de activa afgetrokken) ten laste van de rcserves;
De rentelasten ziin € 15,4 miljoen te hoog weergegeven;
Er is sprake van €en onjuist onderscheid tussen reserves (=eigen vermogen) en voorzieningen
(=weemd vermogen);

5. Er woÍdt belangdjke inÍoÍmarie aan de gemeenleraad, burgen en belangstellenden onóouden.

In antwoord op uw brief, geven wij hierbij onze visie ten aanzien van uw veionde$tellinqen weer.

1. Waaruit bestaat het oeÍschil tussen € 63,1 tniben en € 2,8 ,niljoenP
Zoals in de iaaÍrekening expliciet is vermeld op pagina 48 en 54, is een bedrag van € 56,9 miljoen
gebruikt om de boekwaatde van scholen te verlagen. Hiermee ziin de jaarlijkse afschrijvings- eI!
rentelasten van scholen verlaagd en kon een gezonder meeiarenperspectiefworden geboden. Dit bedrag
is diÍecl geput uit de 'Suuctuurveibeterende reserve'. Besluiwormirlg hieroveÍ heeft plaats gevonden in
de raadsvergadering van 13 april 2000. Uit de notulen bliik dat vrijwel alle panijen hieÍvoor expliciet
hun waardering hebben uitgespÍoken. Geen van de partiier heeft bezwaat gemaalc. Het voomemen van
het college tot deze exEa afschrijving is uitgebÍeid roegelichl en gemotiveerd in de perspecueveÍrnom
2OOO-2004' pagin 27 en 28.

De resterende afname van het eigen vermogen van per saldo € ó,2 miljoen is een sanenstel van diveÍse
toe- en afrramen van reserves en voorzieningen. Belangrijkste toename is het resultaat op de
grondexploitalie van € 39,8 milioen. De belangrijkste afi:ame wordt gevomd door de directe betaling uit
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het MIP van. Een limitatieve opsomming wordr gegeven op pagina 38 en 39 van her biilagenboek,
behorende bij de jaacekening.

Delgeliike extra afschriivingen ten laste van reserves komen bij gemeenren vaak voor en dit woÍdt ook
wel de 'netto methode' genoemd. In Àmere wordt deze merhode biivoorbeeld ook roegepast voor alle
MlP-investeringen. Het is een gegroeide prakijk die wordt toegelaten door de thans geldende
comptabiliteitsvoorscbriftm (zie ook algemene toelichring CV2004). Voorwaarde is wel een duidelijke,
gemodveeÍde demodalische besluitvorming. Zoals uit bovenstaande bliik is hieraan door het college
Íuimschoo!s voldaan,
OndeÍ de nieuwe comptabilireitsvoorschriften (CV2004) is deze exrra afschrij\ring niet langel roegestaan
(ardkel 54 en 55) en wij zullen dus op een andere wijze oDze (incidenrele) winslen uir het $ondbedriif
stnrctureel ten goede van onze stad laten komen.

2. Is et een onbehend bedr.ag o.t . de actioa aÍge,rohhen?
Dit houdt verband met het vorige punt. Het betÍeÍl hier de extla afschrijving op schoolgebouwen ad
€ 5ó,9 miljoen. Zoals hierboven al aangegeven is dir uiwoerig toegelichr, heeft democratische
besluitvorming plaatsgevonden en is dit binnen de geldende vooÍschriften roegestaan.

3. Te hoge tentelasten oan € l5,4 rniljoen?
U bedoeh hier de aan de algemene- en bestemming$eseÍves toegevo€gde rcnte. Deze rentetoevoeging is
(en wordt nog steeds) verantwoord als een last in de Íesultateffekening. Het doel van de rentetoevoeging
is de reseÍves op peil houden voor toekomsrige uitgaven. Soms wordt alleen iníatiecorecrie roegevoegd,
soms wordt een hogere rente toegevoegd. De rentetoevoegingen ziin per reseÍve toegelicht in het
biilagenboek behor€nde bii de jaanekening (pagina 42 rot en met 81) en gebaseerd op de door onze raad
vastgestelde nota'Reserves ell voorzieningen'.
In artikel 49 van de huidige Comptabiliteitsvoorschriften is expliciet aangegeveÍr dat deze
rentetoevoeging is toegestaan. Ovedgeos: de nieuwe voorschriften (CV2004) geven in artikel 41 aan dar
dit vanaf 2004 niet meer is toegestaan. Ook hier zullen we dus moeten bepalen hoe we in de loekomst
oÍrze reserves op peil kunne[ houden,

4. Onjuíst ondetscheid aussen reset oes en oool.zieningen?
Een voonieniDg moet wordeí gevormd voor een verplichting die is ontstaan in het verleden en die in de
toekomst leidt tot een betaling, Voorzieningen moeten worden gevormd ten la$e vart de
resultatenrekeÍring en woiden gezien als schulden en dus als l,reemd vermogen.
Reserves lnag je vormen als spaargeld voor toekomstige uitgaven, De raad mag teserves dus ook weer
opheffen. Door deze bestedingswiiheid zijn reserves eigen vermogen.
Onze reseÍves en voorzieningen zijn door onze (Íegister)accountant gescÍeend op dil ondeGcheid en
deze heeft op dit puan geen nadere opmerkingen gemaakt in het kader van de goedkeuring van de
iaarrekening. Er blijft echter altiid ruimte voor interpretalie en discussie onder fijnproevers zoals
egisteraccountants.

5. Achtcl'houden oan inJonnatie?
l-os van de inhoud en de woordkeuze in uw bÍiet vah vooral de suggestie op dat burgeN,
belastiDgbetaleÍs en andere belanghebbenden relevante informatie wordt onthoudefl. De laad zou op her
verkeerde been woÍden gezet. Io uw brief spteek u van een .vetzwegen bedrag, van € ó0,3 milioen en
een begroting en iaarrekening die dircct bii het oud papier kunnen. U slelt dat de gemeente met opzet
miliarden achterhoudt, waaÍdoor de belastingbetaler leveel belasting betaalt. Van een registeÍaccountanl
als u mag) gelet op de autoriteit van deze titel en de beroepsgroep op dit vlak, extrà zorgqjdigheid
woÍden verwacht bij het doen van dergelijke veronderstellingm. Deze zoÍg\,rrldigheid missen wij in uw
brief.
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Coaclueic:
Onze iaaÍrct€oing fu matêrieel cooform de voorschriftetr en traosparalt opgestêld. Directe
vcrmogensnutatics Ouilen dc rcsultatcn&kading om) zijn e4rliciet vcrEcld in dc iarrrekening
(to€lichting op dc belans) cn hcbbcn plaangevondeo lra .).pliciete dcÍnocmtische besluiworming. Zoals
uit de to€lichtilg uir de peÍslrectievconota bliik, wes het doel van dc cxtra aGóriiving lastenv€ iótíng
op de Íesulratenrekcning zodat cen belastitgverhoging veÍÍnedcn ksn worden.
De rentetoevocging aan reseÍves is cvcnceDs conform de voorschriftcn. Ook hierover is dc raad, zowel via
ccn apsÍe uotitic als viá de jaarrelening geinformeerd.

Wij ziin dcrhelvc v.tr Ecoidg dat de iaartckcÍring een bctrounóaar beeld gêêft. lfij hebbe! bcÍrust
gckozct! voor d€ door u bc&Íitiscerde beladering ten áffEien va'l extra afschriiviDg en rentctoevoeging.

Hoogachtcod,

eraad van Almere,

a

dc buÍgeÍneesteÍ,
drs. H.G. Ouwerkerk


