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Jaarrekening 2002

Geachte heer Van Vliet,

De GemeeÍrteaad van de Gemeente Soest heeft op 3 oktober 2003 een tweetal brieven van
de heer drs. L.W. Verho€fontvangen waarin een aantal kanttekeningen worden geplaatst
bij de jaarckening 2002 respectievelijk de begroting 2004. U heeff, narnens de
GemeenteÉad, ons kaníoor gewaagd aan te geven of de beweringen van de heer Verhoef
op enigerlei wijze aanleiding zouden kunnen geven tot herzienilg van de huidige
presentatie valr de jaarcijfen in de jaarrekening. In deze briefgeven wij een reactie op een
aantal van de door de heer Verhoefgemaakie observaties, waaóij wij orrs overigEns
beperken tot die onderwerpen die van finarciële, verslagtechnische aard zijn. Wij hebben
daarbij de volgende indeling gehanteerd:
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Het is u ongetwijfeld bekend dat de heer Verhoef al diverse malen en publiekelijk
waagtekens heeÍt geplaatst bij de inhoud en de kwaliteit van de door gemeenten en
provincies vervaardigde en gepubliceerde jaarverslagen. De discussie hieromtrent heeff
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veehuldig de pers gehaald. De kern van hetgeen door de heer Verhoefwordt betoogd is de
waag of de regels voor de venlaggeving geldend voor (commerciële) rechtspersonen
(zoals NV's en BV's) zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetbo& (en
uitgewerkt in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de-Rá voor de
Jaarverslaggeving) ook (onverkort) van toepassing zijn op de j aarverslaglegging door
gemeenten. Dit is niet het geval. Voor gemeenten gelden iÍrÍners specifiikJ-wetten en
voo$chdffen, in het bijzonder de Gemeentewet en de comptabiliteitsvoorschríffen. Deze
zijn ingesteld teneinde de burger en de Gemeenteraad een inzicht te verschaffen in de
Íinanciële en budgettaire positie van een gemeente. De hierin opgenomen voolschliften
voor de verslaggeving doo! gemeenten zoeken wel (in toenemende mate) aansluiting met
voomoernde bepalingen voor de jaarvenlaggeving van rechtspersonen, mlur houd€n
rekening met de eigenheid van gemeenten. Mede gelet op de verschillen in doetsteling
tussen de financiële verslaglegging door (commerciële) rechtspersonen enerzijds en door
overheden anderzijds, is voor de uitl€g van de comptabiliteitsioorschriften de uitleg van
overeenkomstige begrippen en b€palingen uit Titel 9 Boek 2 Bwgerlijk Wetboek niet
zonder meer doorslaggevend. De Raad van Tucht voor Registeróountants err
Administratieconsulenten, alsmede de beroetrrsinstantie, h; CoÍege van Beroep voor het
B€drijfsleven, hebbet dit standpunt al meerdere malen bevestigd.-Er lopen thás nog
diverse procedures waarin dit onderwerp aalr de orde is, maar ioor zover ons bekend
wijzen de inmiddels al gedane uitspraken steeds op het ongelijk van de klager,

Deze min of meer principiële discussie lijkt ook de grondslag te vormen voor de
opmerkingen van de heer Verhogf met betrckking tot de verslaggeving door de Gemeelte
Soest. Hierover het volgende.

2. Gemeenterekening2002

Ten aanzien vande gemeenterekening 2002 worden diverse kanttekenitgen gemaakt over
het verm€end onbetrouwbaar, onjuist en in srrijd mel de vigerende regelieviig zgn van de
door de Gemeente opgestelde jaarrekening. Een gevolg daarvan zoo ,ijn A"t frá
gepresenteerde saldo van de baten en lasten ad € 1.449.000 in werkelijkhei<t € 1,726.000 is.
Voor wat beAeft het verschil worden de volgende opmerkingen gemaalÍ:
a) Tientallen miljoenen euo,s aan baten en lasten zouden buiten de rekening zrln

gehouden.
In bedoelde briefwordt niet aangegeven welk soort baten en lasten het betrcft.
Mogelijk word€n hier de verkoopopbrengsten van de gronden in exploitatie van de
Gemeente bedoeld, alsmede de kostet van bouutijpmaken. Ingevolge de
comptabiliteitsvoorschriften is verantwoording via de balanspÀt.oiderhanden werk,
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c)

verplicht. Over het verloop van deze posten wordt de Gemeenteraad via
afzonderlijke bijlagen geïnformeerd. Hierdoor wordt aan burger en Cemeenteraad
een goed inzicht versheliÍ over het vcrloop van de gonden ir| exploitatie en
€ventuele winshemingen vanuit de grondexploitaties.

Het bedrag van € 1,726.000 is berekend door h€t saldo van het eigen vermogen op 3l
decernber 2001 (volgens de jaarrekening € 38.168.000) afte h"kti* u- t "i"utOo
van-het eigen vemogen op 3 I december 2002 (volgens de jaanekening
€ 39.894.000)_ In de toelichting op de balanspost ,eigen vermogen, woidt
gespecificeerd aangegeven, welke toevoegingeÍl en onthekkingen aan het eigen
vemogen plaatsvinden. Hierdoor wordt aan bwger en Gemeáeraad gedetailleercl
inzicht verstrekt over het verloop van het eigen vermogen als gevolg van het
exploitatiesaldo (ad € 1.449.000) en de overig" to"uo"girrg"o "o oni""kkirrg"n u*
het eigen velmogell

Il de j aarrekening zijn fictieve rentelastel ter zake van ni€t_bestaande schulden
op€enomen tot een b€drag van € 1. 70 .000. Nigt duidelijk iiwat wordt bedoeld met'nret-bestaande schulden'. Mogeiijk wordt hier de rente over het eigen vermogen
bedoeld. Het eigen veÍnogen wordt in de gemeenten niet alleen gà"o ul" ""ib,rttè,
om negatieve exploitatiesaldi op te vangen, maar ook als een financieringsmiddel om
rnv€stenngen te Íinancieren. Bij de berekening van de kapitaalslast* *idt du*o-
r€kening gehouden met rente over het eigen verrnogen. Ovet de omu-g OÀun
wordt de Gemeentemad geinformeerd bij de jaanekening. Hier wordt eisDecificeerd
weergegeven op welke wijze het dehnitieve renteomslagpercentage over iret
afgelopen j aar is bepaald.

Onder het eigen vermogen verschillerde bodragen voorkomen die geen rcserves zUn,
maar verplichtingen. Helaas wordt in de brief niet aangegeven om ivelke posten het
gaat, zodat hierop niet gereageerd kan worden. Ten principale worden in àe
laarrekening geen posten onder rcserves verantwoord indien dit verplichtingen z1n.
Onder de voorzieningen ten minste e€n voorziening uit hoofde van pensioen_ en
wachtgeldverplichtingen jegens (oud-)wethoudeN ontbreekt. De
comptabiliteitsvoo$cluiften laten de mogelijkheid van het voImen van een
voorzieling voor van pensioen- en wachtgeldverylichtingen j egens (oud_)wethouders
open, maar stellen die niet verplicht. Omdat de Gemeente een bestedingíuishouArng
is waarin de jaarlijkse lasteÍr via begrotingsontvangsten (moeten) worden gedekt
laten de comptabiliteitsvoorcchriften toe dat geur voorziening váo. a""" pïri*o.Ot
gevormd indien en voor zover de beheffende j aarlijkse last;in de
meeqarenbegÍoting zijn opgenomen.

d)

e)
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BegÍotirg 2004

Ook ten aanzien van de be$oting 2004 en de "Programmabegroting 2004-2007', worden
soortgelijke kanttekeningen geplaatst. Aangezien r{ij g€gn accouotantscontrole of andere
werkzaamheden hebben toegepast op deze begrotingen, hebben wij ons geen oordeel
gevormd over de volledigheid enjuistheid vaÍr de gepresenteerde bedragen. De correctheid
van de gemaalÍe kaÍrttekeningen kuÍnen wij daarom niet beooÍdelen, Wel hechten tvij er
aan een aantal punten onder uw aandaEht te brengen.

Het advies om alle (bestemmings)reserves op te hefen en samen te voegen tot één
algemene reserve geeft de omvang van het eigen vermogen op zich wel in één oogopslag
wegr. Om deze rede[ zou samenvoegen aan te bevelen zijn.

EchteÍ, de Gemeenteraad h€oft h€t recht om voorgenomen beleid, dat rrog niet tot
verplichtingen (die rcchtens afdwingbaar zijn door derden) heeft geleid, in begrotingen tot
uitdrukking te laten komen. Door de ambitieuze taakstellingen die gemeenten zich
opleggen, gecombineerd met de door de Rijksoverheid opgelegde bezuinigingen, zal bij
het uitvoercn van het beleid vaak esIr niet gering beroep op de algemene middelen en
daaÍmee de algemene rcsewe moeten worden gedaan. Teneinde deze'beklemming van de
algemene reserve' zichtbaar te maken voor raadsleden en burgers, staan de
comptabiliteitsvoorschÍiften het vomen van bestemming$eserves toe. Per sooÍ beleid
wordt daarbij de gevormde (beklemde) reserve ondeóouwd. Op deze wijze vomt de
algemene reseÍve het 'echte' vrije eigen vermogen van de Gemeente, waarover de
Gemeentemad kan beschikken-

D€ gesuggereerde extra duidelijkheid, die zou ontstaan als aan de Gerneentenad
afzonderlijk instemming wordt g€waagd met de investeringsuitgaven, bestaat eigenlijk al
omdat voor grote projecten kredieten worden aangevraagd.

De prograÍrmabegroting geeff op een andere wijze zicht op de financiële aspecten van het
gemeentelijk beleid dan de huidig€ comptabiliteitsvoorschriffen. Doordat de Geneenteraad
zich uitspreell over de hooftllijnen van het gemeentelijk beleid en daarbij kaders meegeeft
aan het College van B&W zal sturing op kostensoorten en producten minder relevant zijn
voor de Gemeênteraad. Uit€raard bepaalt de Gemeenteraad zelfop welk (detail)niveau zij
wil sturen. Een productenraming kan daalbij een rol vervullen. De Gemeenteraad van
Soest heeft echter te kennen gegev€n, dal zij wil sture[ op t hoofdprograÍma's en een
vieÍal dwarsdoorsneden. Belangrijk is daarbij dat h€t gefomuleerde voorgenomen beleid
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voldoende 'SMART, geformuleed woidt. Hierdoor kan de Gemeenteraad tussentljdsbijsturerl en het College van B&w achtenfworden aangesproken op á" ."r,íut"o rr* f,"tuitgevoerde beleid (doeltreÍïendheidaspect).

4. Conclusie etr sametrvattirg

Veel van de gemaakte kanftekeninsen passen in de context van de in paxagraaf I genoerndeprincipiële waag over de íoepasb;heid van de voorschriften v* iirlie Ë*t , ew "pde verclaglegging door gemeeoten. ons standrunt hiercver is even"*, i. p"."g* ruiteengezet. Dit standpunt woÍdl onde$teund door dejurisprudenfi" u_ ài aà g*o".a"colleges. Slechts als voorbeeld van een versctril tussende regetge;ng AJ"i1o"p^rrog o
l::1,::^Tï]:5!] 

^chtspersonen en gemeenten noemen wij her toelekenen van rente,zoars tuervoor rn paÍag"aaf2 .nder c genoemd, onder het regime van Titel Boek 2 Bw iseen dergelijke toerekening niet toegestaan, maar de comptóíiteitsuoor""rrriÁ* .t"- aitvoor gemeenten wel toe.

De bij de.jaanekening 2002 gemaakte kanfletaoing* traff"n duuro, nu* o_. r.nirggeen doel.De wijze waarop dejaarrekening is ingàeeld voltloet aan áe
comptabiliteitsvoorscbr:iften en voorts dieni Uil ae too.aeUng van àeluaru".stugg"r.iog in
l:,:1llï,,I.'03 o:u:*, d1 aan lweers e1 ce-"",,t",uua uii a"ifl'fr "-niieri"r,thg"nurtvoenge nadere informatie wordt verstekÍ. Daarom is er geen enkete-u_t"iaing om oe
Jaanekening 2002 op een andere wijze in te delen.

onverlet het voorgaande dient de Gemeenteraad zich bewust te zijn van het hiervoor reedsgenoemde feit dal de regelgeving voor de verslagteggmg aoor gáe"r", i"ï.á"."rd"mate vcrder aansluiting zal zoeken bij de regetg*ing uá. .""it.p","orr"n-uig;a ona",Titel 9 Boek 2 BW. Voorts zal de invoering van het Besluit Begràting en Verïtwoororng
Cerrteenten en provincies consequenties hebben voor de inricht-ing "i, á"1*i"t"ni"g,_
de Gemeentesoest Naar wij hebben begrepen ziln aoor tret arnttËryt.ïifÀ"ot auurto"reeds de voorbereidingen getroffen.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geihformeerd en zijn uiteraard eaamebgreid u een nadere toelichting te vershekken

Hoogachtend,

í-\\ (t";--**J,-.,^.- Gne- $".,*.--I.-Ê w"
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