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Geachte heêr Vèrho€f,

Hierbij ontvangt u onze Íeactie op uw brief van 29 april 2005 oveÍde jaarrekening 2004. Deze reactie geven wij
namens onze Gemeenteraad. Puntsgewijs gaan wij op dê door u aangedragen punten in.

Saido baten en lasten
Het aêsultaat vóór bestemming bedraagt volgens onzê jaarrekêning € 72,8 miljoen. Het eigen veÍmogen
neemt in 2004 ten opzichte van 2003 met € 65,4 miljoên toe. Hêt veÍschil van € 7,4 miljoen tussen deze
beide bedragen kan als volgt worden verklaard:

- Het gemêentêlijk vervoerbedrijf is per '1 januari 2005 vêzêlfstandigd. De Íeserves 12,6 miljoen
van dit bedrijfzijn wel in de beginbalans opgenomên, maar niet meer in de
eindbalans (zie voetnoot op pagina 254 van de VeÍantwoording 2004)
Eên dêelvan het resultaat 2003 is - als gevolg van de gewijzigde indelang van onze '1,7 mitjoen
reseÍves en voozieningên conform hêt BBV - tóegevoegd aan voorzaeningen in
plaats van aan reserves of is ten gunste van dê exploitatie 2005 gekomen
Bij dê bêstedings- en dekkingsvoorstellen 2003 heeft de Raad besloten om enkele - 0,9 mitjoen
mutaties in de reserves te doen, die niet bêtÍêkking hadden op het
exploitatieÍesultaat, maar op balansposten.

- ln 2004 is een beperkt aêntal posten rêchtstreeks op de reserves gêboekt, dus - 6,0 miljoen
buiten het resultaat om- Het betreft hiêr vooral kosten van de Bestuurscommissie
Voortgezet OndeMijs (zie de toelichting hierover op pagina 236 van de
Verantwoording 2004).

Totaal 7,,í milioen

Er is dus geen reden om te verondeÍstellen dat tientallen miljoenen êuÍo's buiten de Íekening gelaten zijn.
DejaarÍekening geêft de lasten en baten over 2004 getrouw weêr, zoals ook dè accountant in zijn veÍklaÍing
sch{ff.

WaaÍdeÍino vaste activa
Tên aanzien van de waardeíing van de vaste activa volgen wij de bepalingen uit het BBV. Voor enkele
posten gêldt dat deze onder hêt BBV niet meeígeactiveerd mogen worden. Voor een toelichting op de
bêlanscorrecties die we ten gêvolgê van het BBV hebben gedaan, verwtjzen we u naar de pagina's 225 tot
ên met 227 vên de VerantwooÍding 2004.



Toelichtino oo de reserves en voozieninoen
De passages in dê rekêning betreffende Íeserves, voorz ieningen, weerstandsvermogen en
we€rstandscapacitêit noemt u in uw bÍief onzin. Het moge duidelijk zÍn dat de gemeente Utrecht ook op dit
punt naêr eer en geweten de wetgeving en voorschriften uitvoert (zie artikel 11 van het BBV). Het is ons
bekend dat u op dit punt eên andere mening bent toegedaan dan de wetgever- Wij wijzen u er nogmaals op
dat u uw vragen en opmerkingen met betrekking tot de voorchriften die in het BBV zijn opgenomen kunt
doorgeven aan de bevoêgdê instantie terzake, de commissae BBV (e-mêil bbv@minbzk.nl).

Stand resêrvês ên voozieninqen per 31 december 2003
Ten gevolgê van het BBV zÍn mutaties aangêbÍacht in dê balans pêr 31 dêcêmbêr 2003. Dêzè mutaties zijn
opgenomên en toegelicht in de Verantwooíding 2004, pagina's 222lol en met 227. De balans per
31 decêmbêr 2003 volgens de oude regelgêving vermeerderd met de mutatiês BBV vormt dê beginbalans
voor de rêkening 2004. Hierin staan dus inderdaad andêre cijfêrs dan in de eindbalans van dê
jaarrekêning 2003.

Afsluitend
Bt hêt opstêllen van dejaarrekening hebben wrjtwee uitgangspunten gehanteerd:

dejaarrekening moet voldoen aan dê wettelijke vooÍschriften, zoals opgenomen in het BBV
de rekening moet zo toêgankelijk mogelijk zijn, zodat onze gemeenteraad zich een oordeel kan vormen over
dê lasten en baten en over de Íinancièle positie van onze gemeente. Dit betekent: infoÍmatie op hoofdlijnen en
informêtie in begrijpeljjke taal.

\Mj zijn ons eÍ van bewust dat dit een groeiproces is en dat het altijd bete. kan, maar er is geen aanleiding om
onze jaaíÍêkening te betitelen als onjuist, onvolledig, (hoogst) onbetÍouwbaaÍ etc. Voor positief kritische
aànbevelingen houden wij ons aanbevolen.

Wij vedÍouwen er op u hiermee voldoendê te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

BurgêmeêsteÍ en wethouders van Utrecht,

De secÍetaris


