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Geachte heer Verhoef,

Op 25 februari 2002 hebben pÍor.inciale statm uw bovmvermelde brieven aan ons ter afdoening in han-
den gesteld. Uw brieven bÍengen ons tot de volgende reactie.

Ons antwoord op uw briel van 26 september 2001 inzake uw ernstige kitiek op de jaarrekening 2000 acht
u niet serieus. Wij betreuen dat. Het verschil van mming tussen u en ons berust op het feit, dat u ten aan-
zien van de presentatie van de jaarcijfem andere uitgangspuntm hant€eÍ. Wij blijven van mening, dat
onze jaarctukkm een getouw beeld geven van de financiële positie van onze provincie m voldoen aan de
geldende comptabiliteitsvoorschriftm. Dat wij in deze mening niet alleen staan blijkt uit het feit dat:
- de accountant over 2000 (evenals over de voorgaande jaren) €m goealkeurende verklaing heeft afge-

geven;
- provinciale staten de door ons aan hen voorgelegdejaarrekening ongewijzigd hebben vastgesteld;
- dezr en vomgaande jaarrekeningen de minister van Binnenlandse Zaken en Konhkrijksrelaties geen

aanleiding hebben gegeven tot opmerkingm in het kadeí van het toezicht (wamuit wij tevens mogen
afleiden, dat wij in deze zaak gem wezmlijk andere ge&agslijn volgen dan de ander€ provincies).

Wij zin niet beÍeid om voor 2000 nog een ander saldo \an baten en lasten eÍr een ander totaal omvang
van de reserves perjaarultimo te presenteren. Mochten in de toekomst de eisen veÍanderen, dan zullen we
uiteraard onze presentatie opnieuw bezien,

Afschriften van uw brievm van 20 november 2001 en 24 januari 2002, alsmede van dit antwoord daarop
zendm wij ter kennisneming aan de statencommissie Bestuur en Middelen.

Hoogachtend,
Gedmuteerde statm van Utr€cht.
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