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bÍlagen - afschrifton van de brieven van de directeur Rekenkamer AÍnstêdam van 2juni2006

(kenmerk RÁ/06/46) en de heer Verhoef van í6 mei 2006
- raadsvoordrachl jaatuerslag ên jaarrekening 2005

Kopie aan directêur Rêkenkamer Amsterdam en de heer L.W. Verhoef

Reactie op briof Rekenkamer Amsterdam

Geacht raadslid.

Bt brieÍ van 2 junijl. (kenmerk Rl,/06/46) heefl de directeur van de Rekenkamer
Amsterdam zich lot uwvergadering gewênd met een reactie op een briefvan de heer
L.W. VerhoeÍ van í6 meijl. over dejaarrekening over 2005 eveneens aan uw
Vergadering. Hij beoogde mel deze briefeen bijdrage te leveren aan het raadsdebat over
deze rekening op 2'll22 junia.s.

Als gevolg van het Íeit dat hij de brieÍ tegelÍ kertijd aan de pers tef bêschikking heêft
gesteld en dat vêrvolgens ook tol publicaties heeft geleid, leek het mij goed u nu direct
mijn reactie op deze brief te doen toekomen.

De diÍecteur RekenkameÍ Amsterdam bêspÍeekt in zijn brief de kritiekpunten uit de brief
van de heer Verhoef. Hierna ga ik daarop zo nodig náder in- DaaÉan vooraígaand melk
ik op dat het College begin 2004 bêsloot om mede gezien het repeterende karakter ervan
niet meerte rêageren op de bÍeven van de heer Verhoef.

1. methode van resultaatbeoalino
De rêkening gemeentê Amsterdam bestaal uit twee delen (conform de daarvoor geldende
rijksvoorschíiftên -hel BBV, hêt Besluit Begroting en Verantwoording):
. dejaarrekoning: de financiële verantwoording en het document waaÍ ook ACAM zijn

verklaring bij geeft. Dejaanekening wordt opgesteld conform hel BBV. AoAM hêeÍt bij
deze rekening ook goedkeurende verklaring gegeven, de zogenoemde 'getrouw

beeld'-verklaring.
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Dê direcieur Rekenkamer Amsterdam stelt in zijn briefdat in strijd met het BBV een
investeringsbedmg van ruim € 100 miljoen vooÍdê aanlêg van de Noordzuidlijn naet
ten laste van rekeningresultaat is gebracht, maar direct ten laste van een feserve Dal
dat in strijd is met het BBV is onjuist. Het BBV staat toe dat dit bt eên bepaalde
categorie investeingen -de investeringen met een maatschappelijk nut, kortweg
invesleringen in de openbarc ruimte, zoals de NooÍd/zuidlijn- is toegestaan. Hêt
gevolg hiervan is wel dat het totaal van de mutaties in reserves niet meêr aansluit oP
het rekeningresultaat voor bestêmming daarvan. Dat resultaat is circa € 300 miljoen.
De mutaties in de resêrves bedragen circa € 200 miljoen- Het verschil is dê eerder
genoemde ruim € 100 miljoen;

. hetjaarverslag: dit is een min of meer vormvrij document waarmee uw VergadeÍing
wordt getnformeerd over dê beleidsrealisatie- In dit verslag wordt gewerkt met het
'bêstuurlijk rekeningresultaat', de resultante van een de afgêlopen jaren tussen
College en uw Veruadering ontstane werkwijzê hoe om te gaan mêl de uitkomst van
de rekening.
Dêze werkwijze is mede totstandgekomen vanuit de fictie diê aan het BBV ten
gÍondslag ligt dat alle reserves door uw Vergadering vrij le besteden zijn. Dat is niet
(meer) zo, met name omdat u in een eerderjaar aan die reserves een bestemmíng
heeft gegeven. Die kunt u wijzigên, maar dan heeft dat ook beleidsinhoudelijke
consequenties. Bij de presentatie van het'bestuuÍlijk rekêningresultaat' worden uw
Vergadêring dan ook'slechts'die reserves têr bêsluitvorming voorgelegd, ten aanzien
waaryan nog daadwerkelijke keuzes mogelijk zijn (oÍ en in hoeverre in de bestaande
reserves ruimte zit, wordljaarliks bij de analyses van de dienslrekeningen
beoordeeld).
Het verslag bevat het voorstel van hel Collêge aan uw Vergadering hoe mel het
'bestuurlijk Íekeningresultaat' om te gaan. L, beslisl. En wijkt in voorkomendê gevallen
ook af van het collêgevoorstel.

In hetjaarvêrslag wordt het 'bestuurlijk rekeningresultaat' behandeld van blz. 29 tot èn
met 33, inclusief de collegevoorstellên daarcmtrent. Op blz. 36 wordt kod gerefereerd aan
het BBV-rekeningresultaat.

Voor wat bekeÍt de wijze van besluitvorming op 21l22 juni a.s. heb ik de daarvoor
opgestelde raadsvoordrachl -iie u foameel nog separaal vanuit Andreas zal bereikên-
bijgevoegd.

2. consistontierekeninosaldo
lndien --al dan niet bewust- voornoemde lwee rekeningresultaten door êlkaar worden
gehaald, dan beperkt dat de inzichtelijkheid. lk zal er dan ook zorg voor dragen dat dit
vanaf de rekening ovêÍ2006 niet langer mogeltk is.

3. woeroave eiaen vermoqen
Dê directeur van Rekenkamer Amsterdam weêrlêgt de kritiek van heerVerhoefop dit
punl. lk heb daar niets aan toe tê voegen.

4. oehanteerdeteminolooie
Rekenkamer kan kritiek Verhoef niet beoordelen omdai htj deze niêt hêefl onderbouwd.
Ook daar hêb ik vêrder niels aan toe te voegen.
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5. ontbrekên toelichtinoen oo reseNes en vooEieninqen
In de iaarÍekêning woíden per resultaalgebied dê relevanle reserves en voorzieningen
toêgelicht. De Rekenkamer onderschrijft deze aanpak, maar constateert dat niet alle
rclêvante posten zijn toegêlichl. over wat rclevant is en wal niet, is natuurlÍk altiid
discussie mogelrjk, maar ik zal bij het dit punl bÍ het opstellen van de rekening 2006 nog
eens nadrukke|jk behekken.

De directeur van de Rêkenkamer Amsterdam adviseert l aarlij ks een aparte notitie op te
stellen mel daarin de toelichtingen op alle reserves en voorzieningen. Aangezien deze
informatie op zichzelf opgenomen is in de afzonderltjke rekeningen van diensten, is dal
een mogelijkheid. Omdat voornoemde dienstrêkeningen -en daarmêe de toêlichting op
elke reserye en elke voorziening- ookjaarlijks per raadscommissie aan uw Vergadering
ter kênnisname woíden voorgelegd, zou ik u in overweging willen geven dit advies niet
over te nemen.

6. niet aansluiten eioen vermoqen in Íêkênino 2004 oo diê in rckenina 2005
De stand van het eigeo vermogen (het tolaal van de reserves) in dê rekening 2004 sluit
niet aan op beginstand in de rekening 2005. HieNoor ziin twee oorzaken aan te gevên:
. de bêsluitvorming door uwvergadêring bij behandeling van de rekening 2004. U heeft

toen niet ingestemd met een aantalvoorstellen van hel College. In de sfêeÍ van de
reserves betÍof dit de voorslellen van het Collêge met belrekking tot het actiePlan Wij
Amsterdammers en het bêveiligingsplan voor hêt Stadhuis. Het effect van het niet
overnemen van deze voorstellen is per 1 januari 2005 in de rekêning 2005 verwerkt

. enkele Íinancieel-administratievê correclies in de rekening 2005 van het
Ontwikkelingsbedrijf Arnsterdam.

7. !9!sL9l
lk ben in deze brief uitgebreid inhoudelijk ingegaan op de onderwerpen zoals door de
dííecteur Rekenkamer Amstêrdam en de heer VerhoêÍ aan de orde gesteld lk vertrouw
erop u hiermee inhoudelijk voldoênde te hebben geÏnformeêrd.

De afgelopen jarên is de inzichtelijkheid van de jaaíekening stelselmatig verbeierd Er
daar ga ik de komendejaren ook mee verder. lk streêí êÍ naar het uw Vergadering
optimaal mogelïk te maken te oordelen over de financiële situatie van de gemêente, le
oordelen over de behaalde beleidsresultaten ên tê besluiten oveí de íekeninguitkomst

[4et vriendelijke groet,


