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AÍnstêdamvan 2juni2006
van de brievenvande directeurRekenkamer
(kenmerkRÁ/06/46)
en de heerVerhoefvan í6 mei2006
- raadsvoordrachl
jaatuerslag
ênjaarrekening
2005
directêurRêkenkamer
Amsterdam
en de heerL.W.Verhoef
Reactieop briof RekenkamerAmsterdam

Geachtraadslid.
Bt brieÍvan 2 junijl. (kenmerkRl,/06/46)heeflde directeurvan de Rekenkamer
gewêndmet een reactieop eenbriefvande heer
Amsterdamzichlot uwvergadering
over2005eveneensaan uw
L.W.VerhoeÍvan í6 meijl. overdejaarrekening
over
Vergadering.
Hij beoogdemeldezebriefeenbijdragete leverenaanhet raadsdebat
dezerekeningop 2'll22junia.s.
heêft
Als gevolgvan hetÍeitdat hij de brieÍtegelÍkertijdaan de perstef bêschikking
gestelden dat vêrvolgens
ooktol publicaties
heeftgeleid,leekhet mij goedu nu direct
mijnreactieop dezebriefte doentoekomen.
De diÍecteurRekenkameÍ
Amsterdam
bêspÍeektin zijnbriefde kritiekpunten
uit de brief
ga
melk
vande heerVerhoef.Hierna ik daaropzo nodignáderin-DaaÉanvooraígaand
karakterervan
ik op dat hetCollegebegin2004bêslootom medegezienhet repeterende
nietmeerte rêagerenop de bÍevenvan de heerVerhoef.
1. methodevan resultaatbeoalino
De rêkeninggemeentê
Amsterdam
bestaaluit tweedelen(conformde daarvoorgeldende
-hel
rijksvoorschíiftên BBV,hêt BesluitBegrotingen Verantwoording):
. dejaarrekoning:
de financiële
verantwoording
en het documentwaaÍookACAMzijn
verklaringbij geeft.Dejaanekening
wordtopgesteldconformhel BBV.AoAM hêeÍtbij
'getrouw
dezerekeningookgoedkeurende
verklaringgegeven,de zogenoemde
beeld'-verklaring.

pêl metroen tÍam(ltnen9 en '14),haltewateÍlooplein
Hetstadhuisli bereikbaar
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Amsterdam
steltin zijnbriefdatin strijdmet het BBVeen
Dê direcieurRekenkamer
van ruim€ 100miljoenvooÍdê aanlêgvan de Noordzuidlijnnaet
investeringsbedmg
van
rekeningresultaat
is gebracht,maardirectten lastevaneen feserveDal
ten laste
dat in strijdis met het BBVis onjuist.HetBBVstaattoe dat dit bt eên bepaalde
-de investeringen
nut,kortweg
meteenmaatschappelijk
categorieinvesteingen
toegestaan.
Hêt
NooÍd/zuidlijnis
invesleringen
in de openbarcruimte,zoalsde
gevolghiervanis weldat hettotaalvande mutatiesin reservesnietmeêraansluitoP
voorbestêmming
daarvan.Datresultaatis circa€ 300miljoen.
het rekeningresultaat
De mutatiesin de resêrvesbedragencirca€ 200 miljoen-Hetverschilis dê eerder
genoemderuim€ 100miljoen;
dit is een minof meervormvrijdocumentwaarmeeuw VergadeÍing
hetjaarverslag:
In dit verslagwordtgewerktmethet
wordtgetnformeerd
overdê beleidsrealisatie'bêstuurlijk
jarentussen
de resultante
vaneende afgêlopen
rekeningresultaat',
gaan
mêl de uitkomstvan
ontstanewerkwijzêhoeom te
Collegeen uw Veruadering
de rekening.
vanuitde fictiediê aan het BBVten
Dêzewerkwijzeis medetotstandgekomen
gÍondslagligtdat allereservesdooruw Vergadering
vrij le bestedenzijn.Datis niet
(meer)zo, met nameomdatu in een eerderjaaraandie reserveseenbestemmíng
heeftgegeven.Diekuntu wijzigên,maardan heeftdat ook beleidsinhoudelijke
rekêningresultaat'
wordenuw
Bijde presentatie
van het'bestuuÍlijk
consequenties.
voorgelegd,
ten aanzien
têr
bêsluitvorming
Vergadêring
danook'slechts'diereserves
keuzesmogelijkzijn(oÍ en in hoeverrein de bestaande
waaryannogdaadwerkelijke
reservesruimtezit,wordljaarliksbij de analysesvan de dienslrekeningen
beoordeeld).
hoe mel het
Hetverslagbevathetvoorstelvanhel Collêgeaan uw Vergadering
'bestuurlijk
gevallen
Íekeningresultaat'
om te gaan.L,beslisl.En wijktin voorkomendê
ook af vanhet collêgevoorstel.

behandeld
van blz.29 tot èn
wordthet'bestuurlijk
rekeningresultaat'
In hetjaarvêrslag
aan
daarcmtrent.
Op blz.36 wordtkod gerefereerd
met33, inclusiefde collegevoorstellên
het BBV-rekeningresultaat.
op 21l22juni a.s.heb ik de daarvoor
Voorwat bekeÍtde wijzevan besluitvorming
-iie
raadsvoordrachl u foameel
nogseparaalvanuitAndreaszal bereikênopgestelde
bijgevoegd.
2. consistontierekeninosaldo
doorêlkaarworden
lweerekeningresultaten
lndien--aldan nietbewust-voornoemde
gehaald,danbeperktdatde inzichtelijkheid.
lk zal er danook zorgvoordragendatdit
vanafde rekeningovêÍ2006nietlangermogeltkis.
3. woeroaveeiaenvermoqen
weêrlêgtde kritiekvanheerVerhoefopdit
Dê directeurvan Rekenkamer
Amsterdam
punl.lk hebdaarnietsaantoe tê voegen.
4. oehanteerdeteminolooie
omdaihtj dezeniêthêeflonderbouwd.
Rekenkamer
kankritiekVerhoefnietbeoordelen
Ookdaarhêb ik vêrdernielsaantoete voegen.
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oo reseNesen vooEieninqen
5. ontbrekêntoelichtinoen
dê relevanlereservesen voorzieningen
woídenper resultaalgebied
In de iaarÍekêning
dat nietalle
dezeaanpak,maarconstateert
onderschrijft
toêgelicht.De Rekenkamer
is
natuurlÍk
altiid
is
en
wal
niet,
over wat rclevant
rclêvantepostenzijntoegêlichl.
van de rekening2006nog
maarik zal bij het dit punlbÍ het opstellen
discussiemogelrjk,
behekken.
eensnadrukke|jk
Amsterdamadviseert
De directeurvande Rêkenkamer
l aarlijks eenapartenotitieop te
Aangeziendeze
op allereservesen voorzieningen.
stellenmel daarinde toelichtingen
van diensten,is dal
rekeningen
is in de afzonderltjke
op zichzelfopgenomen
informatie
-en
op
daarmêe
de toêlichting
voornoemde
dienstrêkeningen
een mogelijkheid.
Omdat
per
aan uw Vergadering
ookjaarlijks raadscommissie
elkereseryeen elkevoorzieningwillengevendit adviesniet
zou ik u in overweging
ter kênnisname
woídenvoorgelegd,
overte nemen.
6. nietaansluiteneioenvermoqenin Íêkênino2004oo diê in rckenina2005
in dê rekening2004sluit
De standvan heteigeovermogen(hettolaalvan de reserves)
in de rekening2005.HieNoorziintweeoorzakenaan te gevên:
nietaanop beginstand
. de bêsluitvorming
vande rekening2004.U heeft
dooruwvergadêringbij behandeling
van hel College.In de sfêeÍvan de
toennietingestemd
met eenaantalvoorstellen
Wij
tot het actiePlan
van
het
Collêge
metbelrekking
betÍof
dit
de
voorslellen
reserves
voorhêtStadhuis.Heteffectvan het niet
Amsterdammers
en het bêveiligingsplan
is per 1 januari2005in de rekêning2005verwerkt
van dezevoorstellen
overnemen
. enkeleÍinancieel-administratievê
correcliesin de rekening2005van het
Arnsterdam.
Ontwikkelingsbedrijf

7. !9!sL9l

zoalsdoorde
inhoudelijk
ingegaanop de onderwerpen
lk benin dezebriefuitgebreid
gesteld
lk vertrouw
VerhoêÍ
aan
de
orde
Amstêrdam
en de heer
dííecteurRekenkamer
voldoêndete hebbengeÏnformeêrd.
eropu hiermeeinhoudelijk
jarênis de inzichtelijkheid
verbeierdEr
van de jaaíekeningstelselmatig
De afgelopen
ookmee verder.lk streêíêÍ naarhet uw Vergadering
daarga ik de komendejaren
situatievan de gemêente,le
te
optimaalmogelïkte maken oordelenoverde financiële
ên tê besluiten
oveí de íekeninguitkomst
oordelenoverde behaaldebeleidsresultaten

groet,
[4etvriendelijke

