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Geachteheer.
Bij brievenvan29 oktober2001en 18 december
2001wendtu zich tot de
gemeenteraad
met betrekkingtot uw visie over de toen inmiddelsdoor de raad
vastgestelde
rckeningoverhet verslagiaar
2000.In onzereactievan 2 januarijl.
gemeenteraad
weten
hebbenwii u laten
dat de
op 21 november2001uw bdef voor
keÍrnisgeving
aannam.Tochwillen wij alsnoginhoudelijkreageÍenop uw brief van
29 oktober2001.
In die b ef steltu dat de rekeningveelonjuistecijfersen onzinteksten
bevat.Met
betrekkingtot het resultaatgeeft u aandat het batig saldogeenf 86 miljoen
bedraagt,maarf97,8 miljoen:eenverschilvanf I1,8 miljoen.U baseertuw
conclusieop basisvan eenvergelijking van het eigenvermogenper balansdata
3l december1999en 3l december
2000.In het bedrijfsleven
is het gebruikelijkom
in de loop van het jaaÍ geenstortingenin daDwelonthekkingeÍraan reserveste
doen.Alle lastenen batenlopenvia de exploitatieen het saldowordt aanhet eind
van hetjaar meÍ het eigenvermogenverrekend.Echter, in de gemeentelijke
systeÍnatiekwerk dat toch enigszinsanders.Onde$taandzullen wij daar naderop
ingaan.
Voor de bepalingvan het rekeningsaldovolgen wii al jarel eenbestendigegedragslijn die er op neerkomtdat het rekeningsaldobestaatuit twee delen, namelijk de
alsmedede bÍzondercÍesultaten.De bijzondere
die.st- en concermesultaten
met
name
betrekking
op djkssubsidies.De bestemminghiervan
resultatenhebben
ligt, confom fijksvoorschriften, vast en kan niet ande$ worden ingezet.Egalisatie
van de verschillenvindt plaatsdoor verrekeningmet de desbetÍeffendebestemmingsreseryes.Zo verrekenenwij bijvoorbeeldeventueleonderuitputtingenop de
zogenaamdeLondo-budgettenrechtstrceksmet de bestemmingsreserves.
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Over de bestemmiogvan het resultaatvindt altijd besluitvormingdoor de gemeentedanwel in de loop van hetjaar, bij
Iaad plaats. Indien bij de begrotingsvaststelling
begrotingswijziging,besluitenwordengenomenom bepaaldebedragenaande
reservestoe te voegenof te onttrekken,dan makendie bedragengeendeel uit van
het uiteindelijke rekeningsaldo.Zo wordt bijvoorbeeldtelkenjare- conform een
raadsbesluit- eendeel van de rcserveafkoopsomEGG/EGD ingezetten behoeve
van de exploitatie. Ook komt het voor dat bepaaldebudgettengekoppeldzijn aan
eenrese e. Die koppelinghoudt in dat eventueleniet-bestedemiddelen
rechtstreeks- en dus buiten het rekeningsaldoom - verrekendworden met begedragslijn,die pastbinnel de
Door voreÍrstaande
bestemmingsreserves.
staande
gemeentelijkecomptabiliteitsvoorschdften,is uw conclusieniet gerechtvaardigddat
wij eenonjuist rekeningsaldopresenteren.
Het vorenstaandetoepassendop de jaarrekening2000 dan ge€ft dat het volgende
beeld:
toenamevan de Íeservqnsitie op basisvan balansvergelijk
(355,239- 258,577)
96,662 ÍIllj.
rekeningsaldo
86,022Írlj.
af: door ons gepresenteerd
Per saldoverschil

10,640mlj.

Vorenstaand
bedragyal f 10,640miljoenis als volgt te specificereÍl:
* rentebiiboeking
9,525Ítlj.
op reserves(zieboekwerk2, bladzÍde155)
* overige vermeerderingen(f 96,92 miljoen) excl. resultaat1999
(f 29,448miljoeÍr)
67,474Ínj.
76,999Í j.
(zie evercensboekwerk2, bladzijde155) 66,358Í j.
af:overigeverminderingen
Afgerond

10,640mlj.

Voorts elimineert u het geactiveerdetekoÍ (op 31 december1999f 33 miljoen
2000f31,8 miljoen):per saldof 1,2 miljoen.Tezamen
en op 31 december
met de hiervoren verklaardef 10,ó miljoen leidt dat tot eentotaalbedragvan
f 11,8miljoen,hetge€nconformuw aarnameis.
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IIl uw schrijven stelt u voons dat de rentelastente hoog zijn weergegeven,omdat in
de rekening hctieve rentelastenzijn opgenomen.\ffij nemenaandat u doelt op de
transistorischereDte,die ontstaanis door de overgangvan het kasstelselnaar het
stelselvan batenen lasten.Hiervoor is in 19!)6in ovedeg met onzeaccountanteen
is gecoÍrmuniceerd.
calculatieopgesteld,waarcvertoen ook met de gemeenteraad
TeveDsgeeftu aandat onderhet eigenvermogenbestanddelenzijn opgenomendie
in het geheelgeeDreserveszijn, doch verplichtingen.Zoals reedsgesteld,worden
Dit
rcg niet-bestedegeoormerkterijkssubsidiesgestoí in eenbestemmingsreserve.
is geheelin lijn met aÍikel 48, lid 4, sub a, van de gemeentelíkecomptabiliteitsdat de nog niet bestede
voolschriftell, waarin wooÍdelijk staataangegeven
verkregenmiddelen,verkegen van derdenolder st ngenteconditiesvoor de
worden gerekend.Dat
richting van de aanwending,ook tot de besteÍnmingsreserves
geldt
zelfde uitgangspunt
voor egalisatierekeningen
die dienenom ongeweDste
schommelingenop te vangenin de tarievendie aanderdenin rekeningwoden
gebrachtwegensdoor de organisatiegeleverdeprestaties(artiket 48, lid 4, sub b).
ODz€uitgangspuntelhoe wij oÍrgaan met reservesen voorzieningenzrjn neergelegdiÍ onzenotitie "Vlees op de botten?". Dezenotitie is destijdsuitgebreidmet
de gemeenteraad
besproken.
Ten aanzienvan uw opmerkingdat wii geenvoorzieninguit hoofdevan pensioenen wachtgeldverplichtiryenjegens(oud-)wethoudersbezitten,kunnenwij u
meedelendat wij hiervoor jaarlijks eenraming (op basisvar de te verwachten
lasteD)opnemenbinnel de exploitatie. Dit maakteenvoorzieningin onze
systematiekdus overbodig.
wij merkentot slot nog op dat de jaarrckeningover 2000 door onze accountant,
PÍicewaterhousecoopers,
is gecoÍrtioleerden voorzien werd van een goedkeurende
verklaring. Ook van de zijde van het toezichthoudendorgaan,het college van
StateÍrvan Groningen,hebbenwij in de afgelopenjaren geen
Gedeputeerde
opmerkingenontvangenover onze gehanteedemethodiek.
Hoogachtend,
Burgemeesteren wethoudeÍs
val Groningen,

De burgemeester,
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