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Geachte heer Verhoef,

In uw brief van 16 augustus jl. constateeÍt u dat de jaanekening 1998 van de provincie Utrecht onvol-
doende inzicht geeft in de omvang van de baten en de lasten en in de omvang van de provinciale reserves
en reservepositie. Eenzelfde consiatering heeft u in 1998 al getrokken met betrekl<ing tot d€ jaarekming
1997 van de provincie Utrecht (zie uw brieven van 29 augustus 1998 en l0 december 1998).

Zoals wij in onze r€acties van 26 november 1998 en 4 februari 1999 al aan u hebben medegedeeld vol-
doet de jaarekening 1997 van de govincie Utrecht in voldoende mate aan de voo$chriftm die aan d€
provincies zijn gegeven. Dit is de opvaÍing van Provinciale Staten, van de accountant alsook van het
ministerie van BZK. De jaarrekening 1998 vaÍr de provincie Uftecht is met behulp van gelijke grondsla-
gen opgesteld als de jaarrekening 1997 en is voorzim van een goedkeurende verkladng van de accoun-
tant.

Wij zijn dan ook van mening dat de beantwoording van de twee in uw bdef gestelde ragen met betrek-
king tot het saldo van baten en lasten m de omvang van de reserves tot gem andere informatie zal leidm
dan in de jaarrekening 1998 al door ons is verantwoord. Naar wij hopen is de discussie hiermee beëin-
digd. Conform ons standpunt van 4 februari 1999 beschouwen wij de briefiÀ.isseling over dit onderwerp
daarmee dan ook (definitie| als afgesloten.

Te uwer informatie nog het volgende: Provinciale Staten hebben op maandag 13 sept€mber jl. de jaarre-
kening 1998 van de provincie Utrecht vastgesteld. Afschriften 'an uw brief m van dit antwoord zijn ter
infomatie toesezondm aan de ledm van de commissie Bestuur & Middelm.

Hoogachtend,
Gedeputeerde
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