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Provincie
Limburt

De leden van
Provinciale Staten
vall Limburg

OndeírveÍD
AÍttwoord-van Gedeputeerde Staten op schriítelijke vÍagen krachtens aÍ1ikel 2L /22
van het Reglerlent van Orde voor de vergadeÍingen vaÍr Provinciale StateÍt.
Vart het ltd : B. Bettinger

Atdeling
Farnumner
Ons kenne*
Biilage(n)
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{043} 389 7433
2OO1/47262
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Behandeld
Doorki6nutímer
uw kennerl
Maasticht

t 26s,2 mln

JM RoÉpelberg
(043) 389 7s12

23 oktobeÍ 2OO I

Fractie
IlzaLc

: Groênlinks
: IngekoÍren brief dJs. L.W. Verhoef

Alvorens wordt overgegaan tot bealtwoording van de \,Tagen welke de heer B€ttinger
heeft gesteld het volgende. Wij betreuren het dat, zonder nadeÍe verdieping en
ra.adpleging van beschikbare broDneÍr, het gestelde in de brief van de heer Verhoef is
overgenomen. Dit leidt, gezien ondeÍstaande veÍklaÍingen, tot een verkeerde
beeldvorming omtÍent de provinciale jaaistul<ken.

Vraas l.
Het saldo várl de baten en LasteÍt is, volgens de heer Verhoef, niet f. 65 oln. maaÍ f. 93
mlrr. gulden. Kan het college aangeven waaÍ dit verscbil vandaa! koÉt?

A!teooÍd-
De tteer Verhoef bepaált het saldo van baten en lasten op f. 85,7 mln. door i€rgeUjking
vaÍl het vermogen aan het begin van 2O0O en het vermogen aáÍr het einde van 2OO 1
(ve.mogensmutatie).

ElAen Vemogen ultimo 20OO
-/- Eigen Vermogen b€srn 2OOO
Saldo

Daárnaast voegt de heer Verhoef nog f. 7,3 mln. aan dit sa-ldo toe vanwege een, naaÍ
zijn oordeel. onjuiste onttlekking aan het vennogen.
In totaal bepaalt hij het rekeringsaldo op f. 93,O mln., een verschil valr f. 28, 4 mln.
sret hetgeen in de proviÍrciale jaarrekening is opgenomen.
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Dit verschil is als volgt te veÍklaren:
De ÍraaÍ het oordeel van Verhoef ten onrechte aall de het vermogen onttrokken f. 7,3
mln. betreft een investeringsbïdrage aan Gfw-projecten welke rechtstreeks uit de
besteÍrEingsreseÍve is gefiÍrancierd. Deze reserve is in het verleden gevormd voor de
financiering van Glw-projecten.
In 2OOO en volgende jdeÍr worden a1s gevolg varr deze iÍrvesteringen geen
kapitaallasten op de exploitatierekening verantwoord. In de staat activa worden deze
zowel opgevoerd als afgevoerd.
Het restant is grotendeels te verklaren uit een vermogensverschuiving vaÍr vreemd
naar eigen veraogen. De vooÍziening ten behoeve vaÍl de RW-73 is opgeheven en, và
een besluit van Provinciale Stàten op 29 oktober 1999, toegevoegd aan het eigen
vermogen (bestemmingsreserve). Dit betÍof f. 24,7 Í\&L

De provincia.le jaárrekeniÍrg is een verantwoording op een ielatief hoog
abstractieniveau. De onderliggende gegevens zijn verzameld in de beheersrekeíiÍrg
welke voorna.meUjk een iÍrtern kara.ker heeft. Onderstaand treft U een exacte
aaÍrsluitiÍrg aán tussen het saldo coÍrform de jaarrekeaing en het 'saldo Verhoef.

Á!.rlrac vêrlooo êiEc! vcrEoecÍt provilcie LiEbuÍc 1999/2OOO

Saldo w eolsc!8 baLus;
L999.
2()00:

Slb-totael
DÈastlaldo 2OOO:
Tê vcrtlaÍcr lrcrachll

SpcciEcatiê eêÍEo€císfi utauca 2(xx):

-ophctrlg voor'ricling RW 73-Zuid Lg.v. tc3cry€ clw 24.765.940
- a..nrcrillng rê8€rvê Com.mittcÍilg.n -a-A74.a62
-biidras€.aEiEwcstcrilgspÍojecteluittcs€Ívêcly -7.3L2.793
-oÍilbe.rycrllirbg.n LLv- !êÊcrvc studlcíorls -ra.Om
-biirf.ag! &..! irwcdc.ilgsplo&ctcD lit rlg..G!êwÊ' -L24.92'f
-rccht3ttc€t!. to€wo€giDscr 2OOO .|! elrEogêr t.l.v. crploit ttê' 1a-O4O.519
-rcchtstrcclsc orttr.rtingcn 2q)O r.rn vcr|!og€! t.g.w. exploitrtiê. -5.455.51E
-Ëatc-tocÍGlcrdng 2O(x) t.g-e- rc!êrv€ 95.49í,

179.496.990
266.243.147
as.746.rs'7
64.590�.299
21.155,454

2l. ls5.a5a

' Dit bctleft en Ehtst!.ele oDtEek&ing tcn bch@e ld hêt pÍojet kant6Íauto@Ësirg (mA).
I Dit bet êft €d sto.ting in de bésleming$êsefte CoEEitt riíge! ad i 7,6a7 872,- @ és storting i! de

best@oing$sde CIw ad f . 10-392.647 ,- .
3 Dit beteit de @lC.íde recàtsÈ€eks€ ontt!.ldcingcn te. beh@e ve:

Alg€me.n dckkingsiddel kaddota
Mdap I 2OO0
MastêÍpld dbêidsdl<tbeleid

Bebq grond en olpdrákeuatd

r 2.000.000
í. |.974.727
i 533.382
í 609.245
i  331.192
f 2_932
i .5.455.518
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Vraaq 2.
Volgens de geldende wettelijke vooÍschriften, i.c. de zgn. Coaptabiïteitsvoorschriften
(aÍt.27) moeteÍr alle baten en alle lasten iri de rekening worden opgenornen.
Kunt u de fractie van Groenl-inl<s aantoÍren dat dit in de jaarrekening 2OOO
veramtwoord gedaan is?
7.o ja ? Waat kat de fractie van Groenlinks het veÍschil varl ca 28 miljoen wel
vinden ?
Zo, nee ? Kunt U dalr aangeveo waarom niet álle baten en lasten in de jaa!.rekening
zijn opgenomen ?

Altsoord.

h de toelichting op hoofdfunctie O (financiering en algemene dekkiltgsmiddelen) op
pagina 195 vaÍr de proviÍrciale jaarrekeriÍrg is de overboeking van de vooziening naáÍ
het eig€Ír v_ermogen zichtbaar gemaáLt,
Daarnaast is in de jaarrekeling op pagina 12 een toelichting op het verloop val1 het
eigert vermogen opgenomen waal de resteÍende balansmutaties worden aangeduid,
oÍrder aÍrdere via een gezuiverd rekeningsaldo.

Vt"aag 3.
ls de conclusie van dhÍ. Verhoeíjuist dat :
A' een (onbekend) bedrag van de vaste activa in plaats varl aai de debetzijde van de
balêns te ájn opgenoden, op één van de posten van de cÍeditzijde van de balaÍrs, in
dit geval het eigen vermogen, is afgetrokken. Hierdoor worden de vaste activa en
uiteraard ook het eigen ver@ogen, i.c. de reserves, voor een te laag en dus verkeerd
bedrag weergegeven. Zo werdeí nog in 2OO0 investeiiÍrgen tot een bedrag varr t 7
diljoen ten onrechte irr mindering van het eigen versrogelr gebracht. Omdat op deze
vaste activa niet meer wordt afgeschreven, ontbreek een (onbekend) bedÍag aáIl
afschrijvingslasten in de rekening, waardoor de kosten vaIr veel activiteiten te laag
weergegeven worden ?"
B "de rentelasten met een bedrag van / 95.OOO te hoog zijn weergegeven, omdat er
voor: dit bedJag in de rekening fictieve rentelasten zijn opgenomen terzá-Le vaÍt niet
bestaalde schulden."
C "onder de vootzieningen ten miÍtste een voorzierring uit hoofde v€m pensioen- en
wachtgeldverplichtingen jegens (oud-)gedeputeerden ontbreekt. Hierdoor wordt het
eigen vermogen, i.c. de reserves, te hoog eÍr dus verkeerd voorgesteld."

Kunt U aangeven *raarom U dat niet gedaan heeft ?

AntwooÍd.
A Bij begrotingswijziging is besloten om bepaalde investeringen in het kader vai Grote
Infrastructurele Werken íGIWI rechtstreeks te financieren uit de voor dit doel
gevormde bestemmingsreserve GIW.
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Conform de Comptabiliteitsvoorschriíten 1995 kunnen gevormde
bestemmiÍrgsreserves in Einderi'rg worden gebracht op de verkrijgingsprijs. Bij deze
zogenaaErde netto-Ínethode wordt de boekwaaÍde va.ÍI het activum, i.c. de betreffende

investering iÍr het kader váÍt GIW, verhinderd. Hierdoor ontstaan in de toekomst

lagere aJsch.rijvingslasten.

B Dit betÍeft een toerekening van rente aaÍr de bestedmingsreserves grondvtaterbeheer

en kavelruil Limburg teneinde de waarde vaÍI deze reserves op peÍ te houden. Het
betÍeft hier een conform de Comptabiliteitsvoorschriften 1995 toegestáne
rentebijschiijving op reserves. Dit itr a.fiÀ'ijkiÍtg varr hetgeen is bepaáld in Titel I vaÍr

Boek 2 vaÍ het Burgerlijk Wetboek.

C Op dit mooent woÍden jaarliiks de werkelijke lasten ván pensioen- en
wachtgeldverplichtingen van oud-gedeputeerden begroot eÍr verantwoord in de
jaa-rrekening. Deze kostenpost vertoont keírmerken vaÍr een ideaalcomPlex eÍr zal enkel

bij het staken vatr de activiteiten van de proviÍrcie en onvoldoende ver6ogeÍt tot
pioblemetf leided. Gezien het beperkte faancièle belang (materialiteit) heeft ook de

àccountant hierover in het verleden niet sPeciliek gerapporteeld. De vorming ván een
dergelijke vooráening zal een beperkte verschuiving inhouden van eigen neáÍ !'reemd

veflnogen.

vrÀag 4.
ls de conclusie van dhr. verhoefjuist dat :
" Een verkenÍriÍtg váÍr uw begroting 2002 leverde op dat in 2002 de reserves zullen
dalen met € 15,2 miljoen (/ 33,5 uiljoen), dat wil z€ggen dat uw begroting weliswaar

sluit met een saldo van € O, maar dat er sprake is van baten en lasten die buiten de

begrotirtg ájÍr gelaten tot een bedrag varl € 15,2 miljoen. "

A.ltwooÍd.
De b.grotittg l.zende lijkt hier sPÍake te ájn van een schrijffout van de heer Verhoef
(de bràn van de bevindingen). Het saldo van de begroting 2001, voor inzet va't eigen
verEogen, is € 5,2 Dxln negatiei Blj de beantwoording val]' de7Ê vÍaag ga'rÍl wij er dan

ook vanuit dat de heer Bettinger eveueens € 5,2 !!lÍr. bedo€lt.
De meerjaÍenbegrotin g 2OO2-20OS laa.t ^ea dat kr 2OO2 en 2OO3 een tekoÍt oÍrtstaat

dat in de jaren 2OO4 en 2005 wordt ingehaáld. Met andere woorden de (meerjaÍen-)

begroting is stiuctureel sluitend.

Het meerjaÍenperspectief begroting 2OO2-22O5 geeIl de ',tolgende reeks weer:

2OO4 2OOS totid
í  8,1 t  14,8 t  0,3
í€ 3,71 {€ 6,7) Go,2l

2CXt2
-f. 11,4
(€ -s,2)

200i'
- Í. rl,2
(€ -s,1)

Per saldo reordt, in de Peiode 2OO2-2OO5, geen onttrekkiÍrg begroot uit de algeÍIene
reserve.
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Vt.|r5.
Wat rijn de wef,kdijke rescrvcs einde 2OOO?

A!M-
ConforE het geetcldê in de jaarrekening bedragen dc reserves pêÍ ultimo 20OO
f.265-243-t47.

VÍr|r ó.
Wat i3 hct Í'arkelijk 6aldo van de baten cn lastcÍr va! de provincie over 2OOO ?

JlatÍoo8d.
CoDiorE de provincialejaaEekening bedÍaagt hct Í€keoingsaldo 2OOO f. 64.590.299,-
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