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6eachte heerVeíhoef,

In uw bri€f d.d.22 oktober 2oor stelt u dat. jaaíekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies in het
á18êmêen niet kloppen. Ze zitten naàr uw mening booídevol hoog5t onjuiste en inconsêquente informatie en'onzin' tekstên. Oot onz€jaaÍekening van de Provincie Flevoland, zo stelt u, heeft met eenjeeÍrekeníng,laat
staan e€n betrouwbarejaarrekening niets uitstaande. U stelt vervolgêns dàt dejaarrekening 20oo van
Flevoland niet aan de meest êlementaire eisen voldoet. Zo zou niet oo betíouwbare wiize inzicht worden
Eegeyen in de omvangvan dê haten ên lasteí! het sáldo daaÍvan, en dê omvàngfn s.mclstelthg van het
vermogen.
Wij betreuren de door u in dit verband gehanteerde kwaliÍ icaties oveÍ het openbaar bestuur in het algemeen
en d€ provincie Flevolànd in h€t bijzonder. WU onderschrijven deze geenszins.

uw kwalificaties zijn gebaseeíd op de presentatie van dê omvang van het rekeningresultaat. Erzouden
onttíekkingen en toevo€gingen aan íêserves en voorzieningen hebben plaatsgevonden buiten de rekening om,
en u suggereert dat eÍ iets verborgen moest bl i jven.Te dien aan2iên mogen wij u -ter geíu5tstêl l ing-erop
wijzen dat toevoegingen en onttrekkingen nimmer plaatsvinden zonder expliciete besluitvorming dooÍ
Provinciale Staten; bovendien wordt in de Provincie Flevoland tweemaalpeÍjaareen m utatieoverzicht va n de
reserves en voorzieningen aan de leden ven Provinciale Staten beschikbaargest€ld. Naast een píegentatie en
toelichting bi j  dejaeírekening naa. de stend per 3t december, kri jgen dê statenleden ook zo'n overzicht peÍ 1
jul i .  Erwordt met andeíe wooÍden niets verboígen g€houden, en autorisatiê van toevoegingen en
onttrekkingen vindt plaals dooÍ PÍovinciale Staten middels een statenbesluit/begÍotingswïziging.

Voorwat betreft de inhoudeli jke kant delen wij u mee dat o.a. dit aspect ook onderwerp van gesprek is tt issen
onze accountant en vertegenwoordigers van dê afdeling Financiën. Voorwat betreft de resultaatbepeling
delen wij u meedatookditaspectin degesprekken metonze accountant meerdere màlen aan deoíde is
geweest. In dit verbend willen wij u veíwijzen naar de komende wijziging in de comptabiliteitsvooíschriften,
waarbij  zowel op begrotingsbasis als op íekên;ng5basis het saldo van beten en lasten moet woídên
gepresenteerd zowelvóèr als na onttrekkingen en toevoegingen aan Íe9erves en voorzieningen.
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