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ons kenme'k: 06.079373
ondeMelp: Jaarrekening2005

Bijántwood datum, ons kenme* en ondeMeíp vemetden

l í ,8 miïo{tn

Geachtê heeÍ Vefioel

Hierbij ontvangt u onzê reactie op uw brief van 12 mea 2006 over de jaarrekeningen van de gemeente Ukecht.
Deze íêactie geven wij nàmens onze Gemeenteraad. Wij gaan daarbij in op uw specifieke opmerkingen oveÍ dê
jaa..êktÍring 2BOÍ Op uw_opmeikingeï o9eívosrgaancte iaarrekeningen hebben v/ij reeds èénjer gereageercl.

Saldo baten en lasten
Zoals uit dê tab€l op pagina 242 van de Verantwoording 2005 blijkt, bedraagt hel saldo van baten en jasten
€ 7,í miljoên nadelig. Het eigên vermogen neemt in 2005 ten opzichte van 2004 met € 18,9 miljoen af
(pagina 261). Op pagina 27í staat aangegêvên hoe deze bedaagen zich tot elkaar verhouden, namelijk:

- De 8esfuuÍscommissie Voortgezet Onderwijs is in 2005 vêrzelfstandigd. De
reseNes van deze commissie zijn wel in de beginbalans opgenomen, maar niet
meêr in de eindbaláns

Í7,5 mil joen

- Een deel van het rêsultaat 2004 is - als gevolg van dê gewijzigde indeling van onze - 5,5 miljoen
resêtues en voorzieningen conform het BBV- onttrokken aan voozieningen in
plaats van aan rêserves

- Bij de bested'ngs- ên dekkingsvoo.stellen 20M heeft de Raad bestoten om ênkete - 0,2 mitioen
mutêties in de rêsêrves te doen, diê niet betrekking hadden op het
exploitalieresultaat, maar op balansposten_

EÍ is dusgêên redèn om te vêronderstellen dat € 56 miljoen vezwegen is. De jaarrekening geeft de lasten
en baten over 2005 getrouwweer, zoals ook de accountant in zijn verklaring schrijft.

Toetichtinq oo qe reserves en voozieninqen
De passagês in de rekening bêtretfende Íesêrves, voopieningen, wêeÍstêndsveÍmogen en
weerstandscapàciteit no€mt u in uw b.iefonzin. Het moge duidêlijkzijn dat de gemeentê Utrêcht ook op dit
punt naar eer en geweten de wetgeving en voorschriften uitvoert (zie a.tikel 11 van het BBV). Het is ons
bekend dat u op dit punt een andere mening bent toegedaan dan de welgever. Wj wijzen u er nogmaals op
dat u uw vragen en opmerkingen met betrekking tot de voorschrjften dje in het BBV zijn opgenomen kunt
doorgeven aan de bevoegde instantie tezakê, de commissie BBV (e-mail: bbv@minbzk nl).

Toelichtino oo het resultaat
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De weftelijkê Íêgelgeving met betrekking tot de Íinanciële verantwoording van gemeenten is @mplex en voor
niet ingèwijdên moeilÍk toegankeltk. Dit neemt êchtêr niet weg dat wí er naar streven om dê fnanciële
jaarrekening zo begrijpelijk mogelijk op te stellên. VVlj houden ons dan ook aanbevolen voor concÍete
suggêsties terzake- Op grond van het BBV maakt naast de (Ínancièle) jaarrekening ook hetjaarveÍslag deel
uit van de verantwoording. Wij zÍn van mening dat ditjaarverslag de verantwoording to€ankêltker heefr
gemaêkt voor niet specialisten.

Afsluitend
Bt hêt opstellen van dejaarêkening hebben wij twee uitgangspunten gehanteerd:

dejaarrekening moêt voldoen aan de wettelijke voorschriften, zoals opgenomen in het BBV
- de rekening moêt zo toegankelijk mogelik zijn, zodat onze gemeente.aad zich een oordeel kan voÍmen over

de lasten en batên ên over de financiële positie van onze gemeente. Dit betekent inÍormatie op hoofdlUnen en
iníormatie in begrijpelijke taal.

VVrjzijn ons ervan bewust dat dit een groeiproces is en dat het alttd beter kan, maar eí is geen aanleiding om
onzejaanekening le betitêlên als onjuist, onvolledig, (hoogst) onbetrouwbaar êtc. Voor positief kritische
aênbevêlingen houden wij ons áanbevolen.

Wijvertrouwen er op u hiermee voldoênde te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

Burgêmeester en wethoudêrs van Utrecht,

De sêcíetaris


