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Geachte heer V€rhoêÍ,
lvlêr belangstellinghebben wÍ en de gemeenteraádkennis genomen van uw bovênv6ímelde
brief. Oe gemeenteraadheeít uw bíieí, álsmêd€ een ontwerp-antwoord brieí behandeld in zijn
vergadering
van 18 novemberil.
DaêÉan vooraígaand zijn b€id€ brieven onderwerp van besprekinggeweest in de íêadscommissie Middelen en Cultuur van 9 november 1999. Zelden ontvangen wij een reactie van een buíger over de jaarrekening,laat staan van €on inwoner uit een andere gemeente.
De inhoud v6n uw briof is bovondien prikkelenden vraêgt om een inhoudeli,kêreactiê.
Uw conclusieis. dat de iaarrekening
1998 van Apeldoornniet voldootaan dê ComptabiliteitsvooÍschriften en als gevolg dáarván geen tekort heeÍt van Í 6,4 mln. maar een overschot van
Í 1,8 mln. Dat u verderopin uw brief de í 1,8 mln. w6eÍ loslaatdooí t6 zeggen,dat "de jaarrêkening u niet in staat stelt le zien wat het saldo wèl is", is naar ons oordeel niet zo relevant
meer, Het gêat om uw argumênten,die ten grondslagliggenaan uw conclusie.Daaí gêan we
graagop in.
Doch eerst even iets ovêr onze handêlwiizebij het opstellen van de begroting en meerjsrenbegroting.
De (meerjarenlbegroting
{m.j.b.)wordt opgesteldop basisvan ongewijzigdbeleid,BasisdaarvooÍ is de laatst vastgesteld begroting, Daaraanworden toegevoegd de financiêle consequentiês
van reeds genomen raadsbesluitenin hst kader van ombuigingen, verwachte prijs- en loonstij(inwoneísaantallen,
gingen,alsmedevolume-en areaalaccressen
wegên, groen ênz.).Aldus
wordt een m.i.b. verkregsn op basis van ongewijzigd beleid. Vervolgens wordt het nieuwe beleid toegevoegd. Dat nieuwê beleid bestaat uit voorstêllen aan de gemeentêraadm.b.t, door ons
college geaccoídêerdewensen, niêuwe ombuigingenen nieuwe belasting- en tariefsverhogingênlveíáging€n. AI het nieuwe beleid wordt expliciet aan de gemeenteraadvoorgelêgd en de
g6m6ênteÍáad
na€mt dêarovereen besluir
Hêt geheêlmondt uit in een tot dusversluitendem.j.b. De geaccordeerde
wênsen kunnenincidenteel of structuíeel van a6rd zijn 6n botrekking hebbsn op d€ r€kening van lasten €n baten oÍ
liggen in de investeringsÍeer.Soms worden er in de m.j.b. geliik dekkingsmiddelenêêngedragen.
Dit is bijvoorbesldhêt gevalbijde eenmaligekostenvan Ílankerendbeleidin het kadervan onzê
por 1'1'1998. Dózekostenzijn onmiddellijk
gêdektdoor êên bijdragsuit dê íesgírêorganisatie
ve eenmaligebestedingen. Een ander voorbeeld zijn de investeringenin het kader van parkeervoorzieningen.Die investeringenkomen onmidd€llijkton láste van de reserve bereikbêarheid
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binnenstad. Zoals íeeds gezegd over al die wensen en hun dekking neemt do ía6d bij de vaststellingvan de m.j.b. een besluit.
Thans d€ belooÍde inhoudelijkereactie op uw brief.
a. "lnvesteringen
ziin ten onrechtet.l.v. íeservesgêbíacht(u noêmde Í 3.7 mln.)'.
Reactie: Na de totslandkoming van de Comptabiliteitsvoorschriften(CV) leefden er bij gemeenten en provincaesnog vele vrag6n/onduideliikheden.Dat h66ít er to€ gêlêid,
dat de meest gestelde vrêgen in e6n vráag- 6n antwoordrubriek zijn opgenomen.
Deze rubriek is verzorgd door medêwetkêrs van het [/linisterie van Binnenlandse
Zakên en leden van de Commissiê Comptêbiliteitsvoorschíften. D6 daárin geg€von
antwoorden woíden bêschouwd als een (nadere)uitleg van de ComptabiliteitsvoorschriÍten. In het gegeven antwoord op víaag 12 {"mag rechtstíeêks op de 16sêrv6 wordên aÍgêboekt?")staat: "lndiende aanwendingvan de reserveligt in de
exploitatiesÍeerkomt de onttrekking aan d6 rosorvs als bate ên de aanw6nding als
last in dê í6kêningvan baten en lastentot uitdrukking,lndiendezesanwending
ligt in de investeringsfeeris van rechtstíeekse€lboeking op een reseíve spÉke",
De Comptabiliteitsvoorschriftenstáên dus toe, dêt investeringênrechtstrêekst6n
laste van de reseíve worden gebÍacht. Wel dienen investering en afboeking ten
lêste van d€ íeseívs bruto tot uitdrukking te komen in de toelichting op dê bêlans
in het ov€rzicht van vaste acliva. Vooí wat betrêÍt dit laatst6 wordt v6rwêzen
naaí onz6 balanstoelichtingop de mateíièle vaste activê,
Vervolgens wordt in het ántwoord op vÍaag 16 {"rechtstreeks t.l,v. voorzieningen
boeken in stíijd m6t alle baten en lasten ramen?") nog gesteld: "Een toevoeging
aan een reserve geschiedt êltiid in hgt kader van rosultaatbestemming6n kan dus
theorctisch nimmer als last worden gekwaliÍiceerd. Er bestaat echter het gebruik
dát bij d€ begroting reeds bepaaldestortingen anreserves woÍden ger€amd. De CV
1995 staan toe, dat dêzó stortingenen als last worden verantwoord.
Voor onttrekkingen geldt, dat deze als bate worden verantwooíd indien de onttrekking ten gunste van de Íek6ning van baten en lasten wordt gebracht. Strikt
genomen ziin onttrekkingên gêen baten".
b, "D6 rênlelasten zijn met een bedrag ván f 11 mln. tê hoog w66ígegeven".
'11
Re€ctie: Hêt bedrag van I
mln. heeÍt betrekking op de (bespaarde)rente die rechtstrêêks aan de reserveis toegevoegd.
In dit verband is van belang vraag nr. 58 ("hoe zit het in het kader van resultaatbepaling en -bestemming met de toevo€ging van de íontê van resorves?")en hèt
gêgevên êntwoord: "Toevoeging van rente aan reserves kan zowel in de loop van
het jaar als na vaststelling van het rekeningsêldopl6atsvinden. Deze keuze wordt
door de raad gemaakt bij de vaststelling v6n de begíoting of begrotingswijziging.
Indien de raad besluit tot rent6to6voegingin do loop van het jaar, vindt d€ze niet
meeí pláêts, nadat het Íekeningsaldois vastgesteld, Besluit de raad tot rentetoevoeging na resu'taatbepaling,d6n is rentetoevoêgingin de loop vên het jaar niet
toog6staan".
In deze gemeente heeft de raad reeds biide vaststelling van de bêgroting besloten
lol ê6n íêntêtoêvoogrngaan reserves.
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c , "Het rekeningsêldois "opg6poêtst" door een toevoeging aan een balanspost "Geactiveerde
tekorten"op te nemen".
Re€ctie: Dê bálanspostgeactiveerdetekorten is inderdaêdtoegenomen m€t í 7,9 mln. Dit
wordt veroorzaakt door een tweetal veímeerdeíingen,te weten projêctbijdrag6n
(Í 6.4 mln.Jen Kanaaloeve.s
vooí Welgêlegenpark
stadskade{í 2 mln.), alsmede
een verminderingdoor 8Íschrijving van í 0,5 mln. op oudo goactiveerdotêkorten
van het Grondbodriif.Aan alle mutaties liggen raadsbesluitenten gíondslag. Ook
wij zouden deze immatêriëleactiva gaarne in één keer aÍgeschreven willen zien;
6chter wij vinden dat onze financiële polsstok niet zo lang is, dêt wij die lasten in
één keer voor onze kiezen kunnen nemon. De afschrijvingsduurvan de projectbijdíagen is 10 jaar. Daarmedesluiten we aan op het gegeven antwoord op vraag
45: "ls er een maximale afschrijvingstermijnvooí geactiveerdetekort6n t6 noemen?" Het antwoord op diê vraêg luidt: "Het verdient aanbevelingtekorten
mêteen tên laste van het eigen vermogen te brengen, Indien ze toch worden geáctivêerd dan zo snel mogeliik afschÍijven. Een maximalo t6rmiin is niet te geven,
maar gedêchtkên worden aan een termijnvan 10 iaar analoogêan de maxamale
êfschrijvingstermijnvoor immateriëlevaste activa".
"Ondor dê voorzieningenontbreken best€andeverplichtingenzoals pensioenvêrplichtingen
jegensde {oud}wethoudersen wachtgeldverplichtingen".
R6êctiê: In dê bii bri€Í dd. 18 december '1995 van de st€atssecrêtsrisvsn Binnenlandse
Zakên toegezondencirculaire wordt op basis van een gehouden evaluatie nader
ingêgáênop die onderdelenwaar de Comptabiliteitsvoorschriften
1995 volgensde
inv€ntárisati€niet of onvoldoendeziin toegepast bij de opstelling v6n de begíoting
1995, In die circulairestêat: 'Hierbiiwoídt ten aanzienvan do wachtg€ldverplichtingen opgemerkt dat het een keuzê van hêt bêstuur is of e€n voorzieningwordt
gevormd of dat de l6slen worden opgenomen in de meeriarenraming".In Apeldoorn worden de wachtgoldveíplichtingen
en ook de pensioenverplichtingen
iegêns d€ {oud-)wethoudersin de mee4aíenramingen
opgenomen,
"Onderhet eigenvermogenkomenveíschillend6
"Íeseruesvoor diê in h6l g€h6êlg€sn rêserveszijn. ma€rvoorzieningen,
i.c. verplichtingen",
Reactie: In anikol 50 van de Comptabiliteitsvoorschíiítenis voorgeschrevenwanneeí een
voorziening moet worden gevoímd, Die tekst hebben wij, vanw6ge d6 ook in
Apeldoorn gevoerde discussies rond voorziêningen.integíaal op blz. 2 van de toelichting op dê balans overgenomen,Het komt er op neer, dat een voorziening
moet worden gevormd voor een verplichting of eên verliês, wêarvan d6 qoyêlq
op de balansdatumonzêker is, doch redelijkerwijste schatten.
genoemdonder d,, wordt naderingeOok in de circulairevan de staatss6cí6têris,
gaan op het ondeíschoid res€rvesen voorzieningen.
Daarin wordt o.a. het volgende gesteld: "De reservêsworden gevormd door resultaatbestemming en dê voorzi6ningendoor r€sultaatbêpaling.De onduidêliikh€id
over het onderscheidtussen reservesêen voorzieningenwordt blijkbaar veroorzaakt dooí het feil dat tot dê rêsêrvesook de bgstemmingsreservssbêhorsn. H6t
karakter van bestemmingsreservesligt soms veel dichter bij voorzieningendan bij
(vrije) reserves.Vaak staan bestemmingsreservesniet ter vrije beschikking van de
provincie/gemeente,maar moelen zij voor een bepaald doel worden aangewend.
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Ond6nks dê26 kenmêrkenvan bestemmingsresêrvesis eí hiêr gêên sprák€ ván o6n
voorzieningin de zin van artikel50 bêsluitCV1995".
G€let op h61 bovenstaandezijn wij van mening, dat wii de knip tussên reservês6n
vooíziening€nop een juiste wijze hebben gelegd.
Dê onderdelona. b 6n c zijn de grondslag vooí uw opv6tting dat de Gomoênte Ap€ldoorn geen
tekoít van f 6,4 mln. in de i88rrekêningh66Ít, maar een overschot van t 1,8 mln. Wij delen uw
opvatting niêt. Ook dêlen wij uw opvatting niet, êls u st6lt, dat dê jaáírskening van Apoldoorn in
d6 v6íst6 v6ft6n niet voldoet aan de Comptabilil€itsvoorschíiÍtên.Bij alle door u genoemde ondêrd€l€n hebben wil aangegevendat do iasrrokêningwol aan de Comptabiliteitsvoorschriften
voldoet. Dat uw visie ni6t in overstemming is met de huidige ComptabilitêitsvoorschriÍtênkunnen wij niol hglpen, Hier wordt door meer deskundigenop vêíschillendewiizên over g€dacht.
Ons is bekend dát or in dên lande. m,n. vanuit accountantshoek,ênderê opváttingen zijn mêt
betrekking tot de winstbêpáling. Dit geldt bijvoorbeeldvoor de toevoeging van de íêntê 6an
í6seíves. Wat in dêze voor het bedriifslevenniet is to€gestaan is vooí de gomesnten wel gêoorloofd, Zo ziin êr in de Comptabilitêitsvoorschriftenmeer consessiesêsn gemeênten gedsan.
Naar ons oordeel gáát u in uw brieÍ daaraanvoorbij en volgt u uw eigen opvaltingen. D€ conse,
qu6nti€ daaívan is, dat door uw brieí de gemeent6raadvan Ap€ldooÍn op h€t verkeerdebeen
wordt gezet. Dat betreuíen wij.
Tenslott€ nog éón opmêíking. Ons tekon op de iaaríêk€ning 1998 bedíoeg Í 6,4 mln. Wij golo,
ven niet, dat eí één ácco!ntant in Nederlandeen goedkeurendeaccountantsverklsringbiide
jaaír€kóningzou aÍgeven als diezelÍdêjêsíek6ning oigenlijk esn overschot zou moeten vertonen. Onze accountant zou dát zokêr niet gedaan hebben, Nu er wel een accountantsverklaringis
áÍg6g€vên kunnen wij ons niet voorstêllendst u de deskundighoidván €en bêroopsg€noot- na
l€zing van voorgaande - betwijÍelt. WÍ in i6d6r gsval niet.
Ondanks dat wt met u van mening verschillenovoÍ de betrouwbaarheidvan onze iaarrekening
danken wij u voor uw reactie. Wij bêschouwen hiermee uw brieÍ sls afgedsan.
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