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Geachte heer VeÀoef,

Naar aadeiding van uw brief van 24 okober 2001 inzake h* hierboven rermeld ondeverp delen wii u her
volgende mede.

Voor de lagere oveÁeden zijn de comptabiliteitsvoorschri{ten 1995 van toeprassing. Ook de gemeente Zeist
hanteert deze voonchriÍien. Bij het opmaken van de jaarrekening 2000 ( en ook van voorgaarde jaren ) zijn
deze voonchriften in acht genomen- Dit heeft ook geresutteend in een, door een eÍerne accouftaft,
aÍgegeren goedkeurende verklaring. ln deze ve*Jaring is o.a" aangegeven dat de financiële positie op 3 1
december 2000 een getrouw beeld geeft en dat de baten en lasten in overeenstemming zijn met de
gmndslagen voor financiële venlaggeving volgens het besluit comptabiliteitwoonchriften 1995. Gelet hierop
njn wij van mening dat de jaanekening ván Zeist over 2OOO betmuwbaár is en uw opmerking dat alle baen -
en lastenposten die in de rekening opgenomen ájn, verdacht en onjuist kumen ,jn werpen wij ver varr ons.

U geeft ons in overweging ha onderscheid tussen alle venchillende resenes te laten vervallen en alle reserves
samen te voegen in één Algemene Reserve, Hier willen wij h* volgende over opmeÀen. Anikel4s van de
comptabiliteitsvoorschrifien geeft aarr dat in de roelichting op de balans onderscheid moet wonlen gemaak

- de algemene resene
- bes-temmingsreserves
In de toelichting behorende bij deze voorschriften is aangegeven dat her onderscheid in de algemene reserve
en bestemmingsreserves is gebaseerd op politieke beslissingen en juridische/morele argumenten. Zodra de
politiek (i.c. de gemeenteraad) aan een resewe een bepaalde bestemming heeft gegeven of een reserve
gebonden is door voorwaarden gesteld door ccn geldgever (egaat, subsidie, investeringsbijdrage) is er spráke
van een bestemmingsreserve.
Aangezien wij aan een aarrtal reserves een bestemming hebben gegeveo dienen wij deze reserves als
bestemmingsreserve in de toelichting op de balans te presenteren/ toe te lichten. Uw suggestie is derhalve in
strijd ma de geldende voonchriften.
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De begruJrg ovcrha ja;r 2002 is opgcsrctd volgens dc hiervoor geldco& richtlij".. ,r r, *r:
lastea buiar dczc.begnrting gcldeÍr Dc hgÍotingen in de ganeentc zeist wordcn op ccn vcrintwoordc wijzc
opgcstaliC cD woÍdÊn / a,n onderwoÍpcn eáD provinciaal toezicLt Ook ren & ti& v d. pÍovi,lciê rjD
gccn signákn onwatrgen da de bcgrotingen vaa Zeist nier in on& z,ijo-
Vii zullen dan oo& oia dr jaarrekcaing ovcr 2000 en dc bcgroting ovcr 2002 ovcr (laccn) aarcn_

Vrj hopcn u voldoendc te hebben gcinformcen!.
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