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In het tidsÁrift vÍij Nedeíandd.d.2maaít2oo2staateenartikeloverde financiën
vande 30 gíootíê gemeeÍten(G30).Hêtartikelsuggêíeertdat dezestedenmiljaÍdenzoudenveÍbergen.BetÍefíêndartikelir bijgevoegd.Inhet àrtikelrÍn de jààr
Íekêningenop vluchtigewÍze vergeleken.Eendeugdelijk ondeÍzoekof telefonisch
contactmet degemeente{n)heeft hierbijniet plaàtsgevonden.
2 PÍobleemstelling
ViadezeíààdsinfoímatlebíiefwoÍdt
een rea(ie g€gevenop het anikêlin Vrij
Nedeíland
3 Wiizêvan àànpak
Detoenamêin hetjaaÍ 2000vànde totaleomvangvan heteigenvermogenwordt
dooí Vrij Nederlandalsjaaríesultàat
bertempeld.Ookde heeíd6. L.W.Veíhoef
vooÍmàligReglsteíAccountantis aldiversemalenviabrievenaanuwraadingegaan
op dezemethodevan Íesultaatbepaling.
DezelfdeheeÍVerhoefwoÍdtin bedoeld
artikelalsdeskundige aangehààld.
Aánvankelijkhebbenwt hetártikelin VÍij
Nedeíandvooíkennisgevingaangenomen.NuonlangsdoordeheeÍVerhoeípeí
mail fractie5zijn benadeÍd,lijkthêt onszinvolom eenen andeíkort toe te lichten.
Hetverschiltussen
de Íesultaatbepaling
in dejaarrek€ninggemeenteEindhovenen
de Íesultaatbepaling
in het aítikelVíij NedeÍlandwoÍdt veÍoorzaaktdooídatin de
jaaÍrekeninggemeenteEindhovêngeduíendeh€tjaaí íeed5spíakeir van resultaatbestemmingconformgenomêníààdsbesluiten.
In dejaaíekeningwoídendeze
tussentÍdrere5ultaatbestemmingen
op duidelijkewize veÍantwoord.
Tevensis bij de resultaatbepaling
in deiaaíekeninggemeenteEindhovenrekening
gehoudenÍrGt de diverrestoningenen onttrêkkingenaanreseruês,
welkevolgens
eerdeÍgenomenraadsbesluiten
inzakedeinstellingvànde Íeservezijnuitgevoerd.
Detoezi(hthouder(Gedeputeeíde
Statenvan NooídBrabant)ên deàccountantvan
Ernst&Young hebbenvastge5teld
dat dejaarrekening2000vàndegemeente
Eindhovenvoldoetaande daaíaante steileneisen.
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Teraanvullende
infoímatiq0it dejaaííekening
2001blikt datheteigenveÍmogen
3l decêÍnbeÍ
2001€ 344miljoenbedràagt
tegenoveí€
400miljoenop 31december
positiefjàaíêkening
2000.Dezedaling(ondank5een
íesultaàt
van€ 5,5miljoen)
wordtvooÍnemelíkveíooÍzaakt
dooÍdeaíboeking
vandebesterhíningireserve
NRE
met€57,6miljoenalsgevolgvànhetmetterugwerkende
krachtontbinden
vàndê
oveíeenkomsten
metNVNREenNVGRE
tenbehoevevan
deafkoopvan
decon(êisievergoedlngen.
oezeàfboeking
enandereaspecten
welkebuitenhetexploitatieresultaat
omzÍn veMêíkt,zijnevenakin 2000êrplicietin hetjaarveÍslàg
2O0lver
meld.
gesuggeÍeerd
In hetanikelinVr|J
Nedeílandwoídt
vanbuÍgedatdooícolleges
meesterên
wethoudeÍ5en
in hetbijzondeí
wethoudeís
van financiën
extrainkomstendoêlb€wustbuitenhetzichtvandêgemeenteÍadenworden
gehouden.Gezien
hêtbovenstaande
isgènoemdê
conalusie
vanVÍÍ Nedeandeenvoudigweg
onjuist.
4 Berlultvanhatcollegev.n buÍgamea,têÍ
enwêthoudeÍt
"bêtrouwbaaíheid
Inle stemmen
jaarrekening'
mêtdeíeadsinformatiebÍief
enhet
toesturen
hieívanàan
deledenvandeíead.
5 TeÍ Inz.gê gelcgdeÍukkeh
AÍtikel'Gemeênten
veíbeÍgen
miljàrdên'd.d.2
Ínaart2002in VÍi Nedeíland.
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enwethoudêÍs
vanEindhoven,
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