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\,lr'ij danken u voor uw brieven van 22 december 1998, 16juli 1999 en s en 23
augustus 1999.
Door ecÍ orrgèiuiakigê sarrienioop n oftstnndigícden hftir de afdoeninê vàn t:vr'
briev€n ernstigevertraging ond€rgaan.
Wij bieden u hierr'oor onze excuses aan.Inmiddets hebbeD Provinciale Staten in
hun vergadedng van 16 f€bruari 2ooo kennisgenomen van uwbri€ven.

Provinciale Staten hebben uw bdeven ter afdoening in onze handen gesteld.
Bij d€ afdoening hebben wij de Commissie voor het orderzoek van de provinciale
rek€ning betrokken.

Hi€rcnder gaan wij nader in op de kitiekpunten in uw brieven.
Wij constateren overigens dàt uwpunten geen rechtstreek€ r€latie hebben metde
zgn- Cetecoproblematiek-

Uitgangspunt in de verantwoording is dat het rekeningsaldo aansluit bii de in het
dienstjaar geleverde prestati€s. Ditis de rcdenwaarom baten en lasten b€tr€kking
hebbende op vooÍgaand€ diensqjaren neutlaal verwerkt worden via hoofdfunctie o
van de gewone dienst (zi€jaanek€ning 1998, paragraaf1.1.1, bladzijde 7).
Deze baten €n last€n worden wel dus degelijk in de r€kening opgenomen. Zij wor-
den niet rechtstreeks toegevoegd of on tt.okken aan h€t eigen vermogen.

Onder and€re ombovengenoemde reden is het niet mog€likhet rekeningsaldo te
bepal€n door middel van kapitaalsvergelijking.

Uw opmerkiÍrg overeen verschuiving van vaste activa van de debetzijd€ naar de
cr€ditzijde van de baláns ondeNchrijven wij niet- DesiDvesteringen worden door
ons ni€t als ontvangst veranbroord maar in minde ng gebracht op de oorspronke,
lijke investering.
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De Voorziening Uitgestelde Intenties is doorons middels een apaÍ b€sluit inge
steld. Doel van d€ voorziening is budgetten, waarover telr eanzien van deb€steding
besluitvorming heeft plaatsgevond€n maar waar:van de uitvoedng niet meer in het
dienstjaar kan worden gerealiseerd, over te hevelen near h€t volgende dienstjaar,
zodat voor de reeds genomen b€sluit€n ni€t opni€uwmiddelen beschikbaar beho€-
ven te worden gesteld. Deze voorziening maakt onderdeel uit van de Algemene
Res€rve. In weerwil van de benaming di€ in feite onjuist is - vormt deze voorzie
ning dan ook eigen vermog€n. De niet aangewende budgetten die worden overgÈ
heveld naar hetvolgende diensgaar zijn begrcpen in het rekeningsaldo. Zoals u
bekend is wodt dit saldo g€stort in c.q. gedekt uit de Algemene Rese e.

Wij h€bb€n geen voorziening voor wachtgeld- en p€nsioenverplichtingen jegens
oud-statenleden omdat de jaarlijkse uitkering€n stmctur€el in de begroting en
dearmee in d€ rekening zijn opgenomen.

De fondsen die vallen onder de derden-rcseres zijn als reserve benoemd omdat het
Rijk dit voorschrijft. Wij zijn het m€t u eens dat er sprake is van weemd vermog€n-
In onze balans zijn de derden reserves dan ook niet gerubric€€rd onder h€t eigen

Uw stelling met betrekking tot d€ r€nt€lasten onderschdjven \ rij evenmin.
Gemeenten en provincies zijn verplicht de juiste rentelasten teÍ zake van gedan€
investeringen in de jaarrek€ning te vermelden waarbij het ni€t uitmaakt ofdeze
iNiesteringerg€fiflanciErd zijÍ mefspeÈia_dt+d.drvsor aangetrok*cE r€ntedrh.
gende leningen ofmet eigen vemogen. De rcntelasten over het eigen vermogen
worden elders in dejaanek€ning wederom verantwoord als baten wegens ge-
bnrikmaking van eigen financieringsmiddelen, onder de noemer
'bespaarde r€nt€". Per saldo wordt dan ook de rente over opgenomen rentedra,
gende leningen t€n last€ van het r€k€ningsaldo gebracht.

De toelichtingen op de mutati€s in d€ res€rv€s €n vooEieningen staan grotende€ls
bij d€ cluster waar het betr€trende fonds thuishoort. Een en ander staat ook aang€-
g€v€n in paragraaf 1.2 van de j aanekening 1998, bladzijde 22.
Aannrllende informati€ staat in paragraaf 1.2.3- op blz. 16 van de jaarrek€ning
1998.

Wij hopen u hiemee voldoende te hebben geinforme€rd €n verEouwen erop dat
hiermee de briefwisseling over dit onderwerp als geslot€n kan worden beschouwd.

Hoogachtend,

GedeDuteerde Stater van Zuid Holland.
voortitter,

D. Lut€ijn


