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Geachte heêr Verhoef,

Naar aanleiding van uw brieven van 24 juni, 13 oktober en j l novêmber jongsdeden, willen wij door middel van
deze briefgraag reageren op uw opmerkingen ten aanzien van de píogtámmabegroting 2OOS en rekenjng 2003
van onze gemeente. Hieronder gaan wI puntsgêwis in op de door u aangedragen punten:

Sluitende beoÍotino
h uw bÍief dd. 1 l november 2004 geefr u aan dat de begroting 2005 van de gemeènte Utrecht niet stuitend is_
Voor toelsing of een begrcting aldan niet sluitend is, moet ondêrscheid gemaaktworden tussen het Íesultaat vóór
bestemming van de reserves en het Íêsultaat ná bestemminq:

Lasten
Eaten
Resultaat voor bestemming (= saldo lasten en baten)
Toevoegingen reseNes
OnttÍêkkinqen reserves
Resultaat na bestemming (= resultaat voor bestemming gecoÍÍigeerd voor toevoegingen

en onttrekkingen aan reservês)

Utaecht heeft een sluitende begroting: het resultaat na bestemming is nul. Het resuftaat voor besteínming voor
2005 is inderdaad enkele tiêntallen miljoenen euÍo,s ,,nadetig". Nadelig tussen aanhalingstekens, omdatdeze
ontbekking uit de reserves te maken heeft mêt de inzet van hetvoordeel uit de zogenaamde UNA-bakstenen. gi
de voorjaaÍsnota 2004 hebben wij een incidênteel voordeelgerneld van SO miljoen êuro uit de gunstige
afovikkeling van een aantal bedrufsrisico's, dat resteerde na de verkoop van energieproducent UNA in 1999.
Hierbij zijn bestêdingsíchtingên aangegeven. In aÍwachting van de concrete invulling hiêNan bÍ dê begroting
2005 is dit voordeel tudg[j! op een Íeserve geboekt. Nu de middelen dêadwerketijk ingezet gaan worden, wordt
de reserye weer onttrokken. Hieói is dus geen sprake van extaa rentelasten.

Overigens zijn wij êr ons van bêwust dat het onderscheid tussen rêsultiaatvóór bestemming en resuftaat ná
bestemmang nog duidelijker aangegeven kan worden in onze begroting. WÍ zijn voomemens om dit voor dê
begroting 2006 aan te passen volgens bovenstaand overzicht.
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\Mrj vert.ouwen erop hiermee in de toekomst vèrschillen van inzicht (zoals blijkt uit uw briefdd. 24juni 2004) over
de uitkomsl van onze jaarrekening te voorkomen, aangêzien dit vêrschil van inzicht te ondeNangen is door
ondêÉcheid te maken tussen resultaat vóór bestêmming en íêsultaat ná bestemming.

Op basis van hêt ove|zicht op bladzijde 266 van de bêgroting 2005 geeft u in uw bdêí dd. 11 novembeÍ2004 aan
dat de baten en lasten nietjuist zijn verantwoord. \ Ii hebben eveneens geconstateerd dat een aantal getallen in
dit ovetz icht nietjuist is en hebben deze inmiddels - doch al geruime tijd voor de ontvangst van uw bíef - middels
een erratum op de begroting gecorrigeeÍd.

Toelichtino oo uitoaven
In uw briefdd. 11 november 2004 geeft u terecht aan dat het Besuit Begroting en Verantwoording Provincies en
Gemeenten 2004 (BBV) bepaalt dat de baten, lasten en het saldo per programma moeten worden gepresenteerd.
In overeenstemming met deze voorschrifren en in de geest van de Wet Duêlisering Gemeentebestuur
pÍesenteren wt in de b€groting deze financièle informêtie op hoofdlinen. Uw opmerking dat de begroting
informatie zou moeten bevatten over personeelskosten, inzet van derden, aanwending van mateÍialen,
êfschrijvingskosten en rcntêlastên shookt niet met de uitgangspuntên van het BBV ên de doelstêllingen van de
dualisering van het gemeêntebestuur. Eên stortuloed ván dêtailinformatie biêdt gêen inzicht, maaí zorgt eryoor
datje dê bomen door het bos niet meer ziêt. Dat is nu juist wat de Wet Dualisering beoogt te vooftomen. Wij
oveÍleggen met de gemêentêraad of en in hoeverÍe wij toch dêrgeluke inícrmatie zullen opnêmen.

lnvêsteÍinosuitoaven
U geeÍt aan dat het wenselijk en noodzakelijk is om afzonderlijk aandacht te besteden aan investerings- en
exploitatie uitgaven. Wij zijn het hieÍ volledig mee eens. Vandaar dêt wrj per progrêmma een ovezicht opnemen
van de geplande investeringen (zie de paÍagraaf"wat gaat dat kosten" bij elk pÍogÍamma), hiervan een
recapitulatie hebben opgenomen in het ovezicht op bladzijde 266 en een loelichting op de totale
investeÍingsplanning in paragÍaaf4.6. Ook in het Íaadsvoorstol behorende bij de begroting hebben wij hi€r
êÍzondêdijk aandachtaan besteed. Dê toêlichting op beslispunt 3 (de autorisatiestaat vast te stellen) luidt als
volgt:

'Oê píogísmmabudgsttsn voor 2005:ijn opgênomen in dê staát van b.l€n ên laslen náar ploglamma's (ook B€l 6LrtoÍisatiestaal gênosnd),
dêzs is opgênoÍr€n in hooídstuk 0 van d6 p.ogEmmab€gÍoling Dezs is p3r progGmma litgêw€rkt in d6 dord€ paragràaí ("\ /al gaal dal
kosl€n?") var {,é pbgrammalekslen in h@idstuk 2. In de aUo.isali€slaal zijn ook de stortingen en onn€kkingen van d€ Esepes en de voo.
2005voo€3nom6í i.vostedngen op9enom6n.

DooÍ nst vastsl€ll€. van dê auto.isalioêtaat (hooldsiuk 6) stelt u d. bud96naire kadeÉ voor de progEmma s vasl, inclusief de daóij hoÈnde
slo.lin96n ên oítt èkkingen aan de È*Nes, en aulorisen u hêt @llêge uitgaven te doen lol meximaal de gén@mdè bedÉgèn. Door de in
de aurodsalieslaai opgenmen invesledngen le auioriserên qeíi u levens de bÍbeho.ende k.êdielên vnj. Hêt gáal hiéóij álléén oín de
k.edaeten die bêtísktifig hebben op de in 2005 geplande invBtenngen.

h navolging van ds in dê Wet Dualiseíing geno€mde sluíing op hooídlinen rcÍdt ds vÍ'jgave van d6 kredbl€n ni6l m6€r arzon&dijk aan u
v@qeresd. lÍ1 bijzondêíê gêvàllên, bijvooíbeeld bÍ zeêl onvangíijkê inves!êdngspíoj€clsn, zijn hisrcp udzondsringên mo$lijk Dn vê€ist
afzondedÍke bêsluilvoíning bij dê bêg.otingsbêhaídêlans.

( . . . f

U ziet dat wij de autorisatie van de investeringen nadrukkekjk onder de aandacht hebben gebràcht van onze
gemeenteraad en belÍeuÍen het dan ook dat u tot een anderê conclusie komt. Overigens is gênoêmd
Íaadsvoorstel en de toelichting daarop voor een iedêr teÍ inzage beschikbaar op dê Êadsiníormêtíe onlinê (via
www.utrecht.nl). Wt nodigen u uit vên deze voorziening gêbruik te makên.

Reserves en vooazieninoen
Dê passagês in dê begroting en rekening behêíende rcserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en
weêrstandscapaciteit noemt u in uw brief onzin. Het moge duidelijk zijn dat Utrecht ook op dil punt naar eer en
geweten de wetgeving en voorschrifren uitvoert (zie artikel 11 van het BBV). Het is ons bekend dat u op dit punt
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êên andêre mening bênttoegedaan dan de wetgevêr. U kunt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot de
vooÍschriftên die in het BBV zijn opgênomen dooÍgeven aan de bevoegde instantie teeakê, de commissiê BBV
(êmail: Ebyí@!!itbz!.d.

Hèt sprcekt ovêrigens vanzelfdat toêvoegingen en onttrekkingên aan de reserves pas mogen plaatsvíndên na
autodsatie van dê Raad. De in de begroting 2005 gênoêmde verwachte stand van de reserues en voozieningen
per 31 december 2004 wijkt dan ook niet af van hetgeen in de door de raad goedgekeurde begrotingswijzigingên
is bepaald.

In uw briefdd. 24 juni2004 geêft u aan dat het onderscheid tussen reserves en voozieningen in dejaarrekening
2003 scherper gêmaakl zou moetên woÍden. Wij hêbben naar aanleiding van de invoering van het BBV (zie
pagina 220 van de begroting 2004) de indeling van de rcsêrves en voozieningen opnieuw bekeken. Deze
heeiening wordt momenteel afgerond en het resultaat híervan zalopgenomen worden in de rekening 2004.

Afsluitend
Bij de jaarlijkse opstelling van de b€roting en rekening hanteren wij tweê uitgangspunten:
- De begroting en rekening moeten voldoen aan de wettelijke voorschrifbn, zoals deze zijn opgenomen in het

BBV.
- De begroting en rekening moeten zo toegankelijk mogeltk zijn, zodat onze gemeêntêÉad zich êên oordêel

kan vormen over de uitgaven en de financièle positie van onzè gemeentê. Dit bêtekent informátiê op
hoofdlijnen en inÍormatie in begÍijpelijke taal.

WÍ zÍn ons ervan bewust dat dit een groeiproces is en dat het altijd beter kan, maareÍ is geen aanleiding om
onze begroting en Íekening te betitelen als onjuist. onvolledig, (hoogst) onbetrouwbaar, etc. Voor positief kritische
aanbevelingen houden wij ons aanbevolen.

W|j vertrouwen erop u hieÍmee voldoende geinformeerd tê hêbbên.

Hoogàchtênd,

Burgemeester en wêthouders van Ukecht,

ffi;q


