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Dc Staten llÀr de proviocie Overiiss€l hêbbeÀ een aantal irrer achteÍ elkaar bíeven van u mog€n
ontvEng.r or'€r dc iaarrêtcDiÀg€n len de provinci€. D€z€ brievcn en oot dc reactie ler de Drovirxcie
hierop kennetr stecds ecDzcfdc opbouÀ, en e€n \,ergeliikbare iDhoud.

Vorig iasr hebben de Stat6 dstr ook gecoDcludeerd dat verdere correspondmti€ hi€ro*r gecn nieuwe
inzichtcn of stsddpuat€n opler'€n- Oot de brief die u oDs op 4 mci 2005 o!!r d€ J.arrckcning 2004
heeft g€stuurd, plaatser s,ii ir dit licht.

\-' VooÍ u\r idform{ti€ i"o€g ik het stsÁdpurr yÀIr de proviÀcie bii, zoats dar opgestetd is Deár aanleidirg van
uw vorige brid (o!,er de iaarrekenine 2003).\fii zien ir uw briefgêen arnteiding oB de Slatcn eell
Dreuw stÁndpurt t€ laten bepalen. Daarom delen wij u mee dar d€ Staren d€ cor€s!'ondend€ over dit
ord€rw€rp ab sfgesloten beschouwt-
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BITIÁGE: standpunt Provinciale Staten rop basis van advies van GS d.d. 15 06 2005)

Wij hebben van llw brief kennis genomen. Wij hêrkennetr ons niet in de door u naar voren sebrachte
argumeÍnatie rond de Jaanekening 2003 van dê Provincie Overijssel. Op een aadtal puntd wi en wit

Het verschil tussen het resultaat vaÍ de Jadrekening en het resultaat wat u berekent, wordt
veroorzaalt door de door Provinciale Staten vastgestelde rechtstreekse stortinaen aan en
ontFekkingen uit d€ reserv€s. Het resul€ar zoals dat in de Jaanekening is gepr€s€nreerd wodt
bepaald door de afirijhng russ€n het kader dat is vastgesteld (de Begrotirg en de daarop
vastgestelde wizigingen) en war er werkeftjk rs onrvangen en urrgegeven.

De Provincie OveÍiissêl Íêkent itrderdaad rente toe aan diverse reseoes. Bij eer autal is dit zelfs een
wetteliike verplichtins, opselegd door het Rijk. Bii de toelichting op d€ reseÍves op blz. 69 is
duideliik aánseseven aan welke reseres rert€ is roesevoead. D€ze re.te vormt daatmee €en
relevante koíenposr binnen de Jaarrek€nins.

U geeft aan dat bepaalde bedÍagen geen reseÍves zouden tjq maár verplichtingetr. U gaat dan
voo$ij aan het feit dat deze middelen weliswaar bestemd zijn voor een bepaald doel, maar noa nret
aan derden verylicht zijn. De provincie heeft een vastsesteld beleid, waarin is opgenomen wuneer
iets een verplichting is eÍr dus ook als zodadg verantwoord wordt, namêliik wameer eÍ een
onomkeerbarc, bindende afspraak met deÍden aanwezis is De bedragen in de reserves áitr best€md,
maar die bestemming kan nog nader worden ingewld etr zefs, indien door de Staten noodzalelijk
gevonden, worden gewiizigd (dir a es mer inachtneming van relevante voor,Àaarden die bij bepaálde
rcserves door bijvooÈeeld het Rijk áin gestêld). Het onderscheid tussen verplichting en
besiemmingsrcserve is daarmee helder weergegêven in de JaaÍekening, met eên duideliike

De verplichtingen uit hoofde van v*artiedas€n ziin wel in de rekenins v€rmeld, namelijk op blz.80.
Aanaezien door diverse omstaodiaheden de kans re verwaadozen is, dar de provincie deze
verplichtins ookwerkelijk moet uitbetalen, is €rvoor gekozen de verplichting ni€t mat€ri€el op de
balans op t€ nemen. Bii de verplichting van vakantiegeld wordt uitgegaan van het continue-pnncipe
van dez€ kosten, die iederjaar binnen de exploitatie (salarissen en personeelssebondetr kosten) is

Voor alle bovenstaande ond€rdelen van de jaarekenitrg geldt dat áivolgens een consistente gêdragslijn
zi,n opgest€ld €n in overcenst€mming zijn met de geldende Comptabiliteitsvoorschdften 1995. Deze

sedrasslijn wordr nier all€en door de Provincie Overijssel, maar ook door anderc provincies en door
gemeenten aevolgd. D€ze werkwijze wordt ook door onze toezichthouder bevesrigd als mede door onze
accountant die €en goedk€urend€ accountantsve*ladng bit dê jaarrekening heeft afgegeven.

De gumenten die u aandraagt verschiletr weinig van die uit voáse brievetr diê we van u mochten
onwangen. Ook onze (inhoudelijke) rcactie bevat dezefde punten. Concluderend stellen wij vast dat
onz€ correspondentie nier tot andeÍe inzichten leidt.Vanuit dit perspectiefien de hovinciale Staten vaD
Overijssel dan ook af van verderc corespondentie met u over dit onderwerp.


