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8etíêft íeactieop uv, bÍief d.d. l9 juni 2002 Inrake jaaíÍekening 2001.

Geachte heeÍveÍhoeí

U hêeft aldlveíse malen brievenge5tuuíd aan de gemeenteÍaad van degemeente
Eindhoven inzake dê tretíouwbaaíheid van dejaaÍÍekening ên de vrljze van
rerultaatbepaling. Telkenmale díaagt u gÍotendeels dezelfdê aígumentenaan. Ook
in uw bílefd.d.l9juni 2002 geeÍt u geen nieuweíeitên die om eên andeíe reectie
vÍagen dan rcêdsaàn uzin meegedeeld.
Wljzlen dan ook geen aanleiding om veÍdeí inhoudelijk op uw bdef in te gààn.

Ter informatie i5 de íaadsinformatiebrieÍ inzakê betíouwbaàÍheidjaarrekênlng
bligevoegd.
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RaadsllrformatiehieÍ

Betreft betrouurbaaÍheid jaarrekening.

I lnléldlnd

In het tidsÁrift vÍij Nedeíandd.d.2 maaít 2oo2 staat een artikelover de financiën
van de 30 gíootíê gemeeÍten (G30). Hêt a rtikel suggêíeert dat deze steden miljaÍ-
denzouden veÍbergen. BetÍefíênd artikelir bijgevoegd.In het àrtikel rÍn de jààr

Íekêningen op vluchtige wÍze vergeleken. Een deugdelij k ondeÍzoek of telefon isch
contact met degemeente{n) heeft hierbij niet plaàtsgevonden.

2 PÍobleemstelling
Via deze íààdsinfoímatlebíiefwoÍdt een rea(ie g€geven op het anikêl in Vrij
Nedeíland

3 Wiizê van àànpak
De toenamê in hetjaaÍ 2000vàn de totale omvang van heteigen vermogenwordt
dooí Vrij Nederland alsjaaríesultàat bertempeld. Ook de heeí d6. L.W. Veíhoef
vooÍmàlig Reglsteí Accountant is aldiverse malenvia brieven aan uwraad ingegaan
op deze methode van Íesultaatbepaling. Dezelfde heeÍVerhoefwoÍdt in bedoeld
artikelals deskund ige aangehààld. Aánvan kelijk hebben wt hetártikelin VÍij
Nedeíandvooíkennisgevingaangenomen.NuonlangsdoordeheeÍVerhoeípeí
ma il fractie5 zijn benadeÍd,lijkt hêt ons zinvolom een en andeí kort toe te lichten.

Het verschiltussen de Íesultaatbepaling in dejaarrek€ning gemeente Eindhoven en
de Íesultaatbepaling in het aítikel Víij Nede Íland woÍdt veÍoorzaakt dooídat in de
jaaÍrekening gemeente Eindhovên geduíende h€tjaaí íeed5 spíake ir van resultaat-
bestemming conform genomên íààdsbesluiten. In dejaaíekening woíden deze
tussentÍdre re5ultaatbestemmingen op duidelijke wize veÍantwoord.
Tevens is bij de resultaatbepaling in deiaaíekening gemeente Eindhoven rekening
gehouden ÍrGt de diverre stoningen en onttrêkkingen aan reseruês, welke volgens
eerdeÍgenomen raadsbesluiten inzakede instelling vàn de Íeservezijn uitgevoerd.
De toezi(hthouder (Gedeputeeíde Staten van Nooíd Brabant) ên deàccountantvan
Ernst &Young hebben vastge5teld dat dejaarrekening 2000vàn degemeente
Eindhoven voldoet aan de daaíaan te steilen eisen.



l.Íl.Dlmmr os.d

Ter aanvullende infoímatiq 0 it de jaaííekening 2001 blikt dat het eigen veÍmogen
3l decêÍnbeÍ 2001 € 344 miljoen bedràagt tegenoveí€ 400 miljoen op 31 december
2000. Deze daling (ondank5een positiefjàaíêkening íesultaàt van € 5,5 miljoen)
wordtvooÍnemelíkveíooÍzaakt dooÍ de aíboeking van de besterhíningireserve NRE
met€ 57,6 miljoen als gevolg vàn het met terugwerkende kracht ontbinden vàn dê
oveíeenkomsten met NV NRE en NV GRE ten behoevevan deafkoopvan decon(êi-
sievergoedlngen. oeze àfboeking en andere aspecten welke buiten hetexploitatie-
resultaat om zÍn veMêíkt, zijn evenak in 2000 êrpliciet in hetjaarveÍslàg 2O0l ver
meld.

In hetanikelinVr|J Nedeílandwoídt gesuggeÍeerd dat dooí colleges van buÍge-
meesterên wethoudeÍ5en in het bijzondeí wethoudeís va n financiën extra inkom-
stendoêlb€wustbuitenhetzichtvandêgemeenteÍadenworden gehouden.Gezien
hêtbovenstaande is gènoemdê conalusie van VÍÍ Nede and eenvoudigweg onjuist.

4 Berlult van hat college v.n buÍgamea,têÍ en wêthoudeÍt
In le stemmen mêt de íeadsinformatiebÍief "bêtrouwbaaíheid jaarrekening' en het
toesturen hieívanàan de leden van de íead.

5 TeÍ Inz.gê gelcgde Íukkeh
AÍtikel 'Gemeênten veíbeÍgen miljàrdên'd.d.2 Ínaart 2002 in VÍi Nedeíland.
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