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Samenvatting

Dit voorstel strekt tot besluitvorming over de Jaarrekening, tevens het Jaarverslag en het
afrekenvoorstel 2003 (zie de Inleiding in de bij brief van 6 mei afzonderlijk toegezonden Jaarrekening
2003). Ook is er in opgenomen het gebruikelijke voorstel voor de afrekening met de diensten.

De Jaarrekening 2003 sluit met een (uitzonderlijk groot) voordelig saldo van € 308,9 miljoen, dat in
belangrijke mate is ontstaan door twee bijzondere baten, te weten
- € 249,4 miljoen als gevolg van de verkoop van de aandelen REMU N.V. en
- € 52,7 miljoen als gevolg van de (definitieve) afwikkeling garanties UNA.
Als deze bijzondere baten niet waren verkregen, zou het saldo € 6,8 miljoen hebben bedragen.

Voorgesteld wordt het genoemde saldo van € 308,9 miljoen als volgt te bestemmen:
- opbrengst verkoop aandelen REMU N.V. toevoegen aan
 reserve Dekking Provinciaal Structuurfonds € 249,4 miljoen
- vrijval voorziening als gevolg van definitieve afwikkeling garanties UNA
 toevoegen aan reserve Dekking Provinciaal Structuurfonds €   52,7 miljoen
- conform Budget- en afrekenregels toevoegen aan dienstreserves €     3,0 miljoen
- restant toevoegen aan de Algemene reserve €     3,8 miljoen
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 Ontwerp-besluit

Besluit van 28 juni 2004 tot het vaststellen van de Jaarrekening 2003 en tot het onttrekken
respectievelijk toevoegen van bedragen aan de dienstreserves (afrekenvoorstel 2003)

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 18 mei 2004, dienst/sector Concernstaf, nummer
2004CGC000297i;

Gezien de verklaring van 27 april 2004 van KPMG Accountants N.V. inzake de Jaarrekening 2003;

Besluiten:

1.    a. aan de reserve Egalisatie gevolgen BTW-compensatie een bedrag van € 15.219.000 te voteren;
 b. aan die reserve vervolgens te onttrekken een bedrag van € 267.988 voor

- vergoeding BTW in oude investeringen €    167.988 en
- als reservering ten behoeve van extra kosten €    100.000;

2. a. de reserve Voeding Provinciale Ontwikkelingsreserve op te heffen en
b. het saldo over te hevelen naar de reserve Dekking Provinciaal Structuurfonds;

3. a. de Provinciale Ontwikkelingsreserve (POR) op te heffen en
b. de ultimo 2003 niet bestede gelden te laten terugvloeien naar de algemene middelen;

4. a. de voorziening Vakantiegeld op te heffen en
b. het saldo te laten terugvloeien naar de algemene middelen;

5. a. een voorziening Pensioenen gedeputeerden te vormen;
b. hiermee gelden beschikbaar te houden om te voldoen aan de opgebouwde pensioenrechten van
de huidige gedeputeerden en de voormalige gedeputeerden, die per ultimo 2003 nog niet de
uitkeringsgerechtigde leeftijd hadden bereikt;
c. aan de voorziening een bedrag van € 1.779.000 te voteren;

6. a. een voorziening Stimulering openbaar vervoer te vormen;
b. hiermee gelden beschikbaar te houden om het kwaliteitsniveau van het openbaar vervoer en het
vraagafhankelijk vervoer te handhaven;
c. aan de voorziening een bedrag van € 477.000 te voteren;
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7. a. een reserve Rijksbijdrage natuur, bos en landschap te vormen;
 b. hiermee de gelden voor  Rijkssoortenbeleid en Flora- en Faunawet voor het gestelde doel
 beschikbaar te houden;
 c. aan de reserve de niet bestede middelen voor het Rijkssoortenbeleid en Flora- en Faunawet
 ad  € 329.000 te voteren;

ter uitvoering van het coalitieakkoord 2003 – 2007 (Werk in uitvoering):

8. aan de reserve Egalisatie gevolgen BTW-compensatie een bedrag van € 7.900.000 te onttrekken;

9. aan de Algemene reserve een bedrag van € 7.800.000 te onttrekken;

10. a. een reserve Rond- en randwegen te vormen;
 b. hiermee gelden beschikbaar te houden voor een provinciale bijdrage in gemeentelijke rond- en
 randwegen;
 c. aan de reserve een bedrag van € 4.433.000 te voteren.

11. a. een reserve Restauratie kasteel Amerongen te vormen;
 b. hiermee gelden beschikbaar te houden voor een bijdrage van 10% in de restauratiekosten van
 het kasteel Amerongen, met vooralsnog een maximum van € 3.000.000;
 c. aan de reserve een bedrag van €  3.000.000 te voteren.

12. a.  aan de reserve Rente en Afschrijvingen een bedrag van € 6.000.000 te voteren;
b. deze gelden aldus ter beschikking te houden voor de verbouw van de sterren Provinciehuis;

13. a. een reserve frictiekosten KWATTA te vormen;
 b. hiermee gelden beschikbaar te houden voor frictiekosten bij de uitvoering van de bezuinigings-
 en efficiency-operatie KWATTA (Kwaliteit en Taken);
 c. aan de reserve een bedrag van € 5.000.000 te voteren.

14. aan de reserve Dekking toekomstige tekorten en uitgaven een bedrag van € 5.377.000 te voteren;

15. aan het Structuurfonds alsnog de werkelijk gerealiseerde renteopbrengst van de belegging van de
REMU-gelden over 2003 ad  € 4.800.000 te onttrekken;

en verder:

16. van de Jaarrekening 2003 de bladzijden 11 t/m 85 en de bijlagen 1 t/m 13 vast te stellen;

17. de risico’s, zoals vermeld in de Risicoparagraaf (bladzijden 29 tot en met 35) te bevestigen;

18. de Jaarrekening 2003 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen;



PS2004BEM14  -5-

19. van het saldo ad € 308.873.000
 a. toe te voegen aan de reserve Dekking Provinciaal Structuurfonds € 302.088.000;
 b. toe te voegen/te onttrekken aan de dienstreserves per saldo een bedrag van € 3.052.000,
 te weten   (N = onttrekking aan dienstreserve, V = toevoeging aan dienstreserve)
 - van ECC (Eenheid Concerncommunicatie) €        3.000 V
 - van de Bestuurs- en Managementstaf €      43.000 N
 - van de Concernstaf €    156.000 V
 - van de Provinciale Servicedienst € 1.578.000 V
 - van Ruimte en Groen € 1.141.000 V
 - van Water en Milieu €    220.000 N
 - van Wegen, Verkeer en Vervoer €    294.000 V
 - van Welzijn, Economie en Bestuur €    105.500 V
c.  toe te voegen aan de Algemene reserve het resterende bedrag van  € 3.770.500;

20. a. aan de reserve Egalisatie gevolgen BTW-compensatie € 300.000 te onttrekken;
 b. aan de dienstreserve van Water en Milieu € 300.000 toe te voegen;

21. gedeputeerde staten te verzoeken met betrekking tot de punten, die in het advies d.d. 14 juni 2004
 van de commissie Bestuur en Middelen inzake de Jaarrekening 2003 naar voren worden gebracht,
 actie te ondernemen dan wel daaraan aandacht te (doen) besteden.

voorzitter,

griffier,
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 Toelichting
Aan Provinciale staten,

Met onze brief van 6 mei jl. is u de Jaarrekening 2003 toegezonden1. De daarin opgenomen
verantwoording per beleidstaak wordt voor de juni-vergadering van elk van de commissies uit uw
midden geagendeerd. De verzamelde commissie-adviezen (in de vorm van één blauwtje) worden u
tijdig voor uw vergadering van 28 juni a.s.  toegezonden. Daarnaast is het gebruikelijk dat de
commissie Bestuur en Middelen uit uw midden aan u een advies uitbrengt over de meer financieel-
technische aspecten van de rekening. Zij ontvangt met het oog daarop het controlerapport van KPMG
Accountants inzake de Jaarrekening 2003, alsmede onze reactie daarop.

De Jaarrekening 2003 sluit met een (uitzonderlijk groot) voordelig saldo van € 308,9 miljoen, dat in
belangrijke mate is ontstaan door twee bijzondere baten, te weten
- € 249,4 miljoen als gevolg van de verkoop van de aandelen REMU N.V. en
- € 52,7 miljoen als gevolg van de (definitieve) afwikkeling garanties UNA.
Als deze bijzondere baten niet waren verkregen, zou het saldo € 6,8 miljoen hebben bedragen.

Voorgesteld wordt het genoemde saldo van € 308,9 miljoen als volgt te bestemmen:
- opbrengst verkoop aandelen REMU N.V. toevoegen aan
 reserve Dekking Provinciaal Structuurfonds € 249,4 miljoen
- vrijval voorziening als gevolg van definitieve afwikkeling garanties UNA
 toevoegen aan reserve Dekking Provinciaal Structuurfonds €   52,7 miljoen
- conform Budget- en afrekenregels toevoegen aan dienstreserves €     3,0 miljoen
- restant toevoegen aan de Algemene reserve €     3,8 miljoen

Het ontwerp-besluit strekt daartoe.

Bij de onderscheiden onderdelen van het besluit merken wij ter toelichting het volgende op.

ad 1. Toevoeging/onttrekkingen aan reserve Egalisatie gevolgen BTW-compensatie
Deze reserve is ingesteld bij besluit van de staten van 13 januari 2003 (PS2003BEM01). De
voorgestelde toevoeging en de onttrekkingen waren destijds wel voorzien, maar het was nog te vroeg
om de precieze bedragen te bepalen. Het thans voorliggende voorziet daarin.

ad 2 en 3 Opheffing (Voeding) Provinciale Ontwikkelingsreserve (POR)
De vorming van de POR vond plaats bij besluit van de staten van 27 oktober 1999 naar aanleiding van
de verkoop van de UNA (Bestuur  en Middelen-20/1999). Besloten werd de beschikbare middelen in
te zetten voor structuurversterkende uitgaven in de periode 2000-2003, zonder structurele doorwerking
voor de provinciale begroting. De voorliggende besluiten strekken tot formele beëindiging van de
POR. Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de Jaarrekening, bladzijden 59 en 127.

ad 4. Opheffing voorziening Vakantiegeld
Deze voorziening is ingevolge de nieuwe voorschriften (Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten) met ingang van 2004 niet meer toegestaan. Voor verdere toelichting
verwijzen wij naar de Jaarrekening, bladzijden 42 en 63.

 
1 In de Jaarrekening 2003 (boek) zijn de bladzijden 53/54 bijna identiek aan de bladzijde 55/56.
De bladzijden 55/56 kunnen worden verwijderd.
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ad 5. Vorming voorziening Pensioenen gedeputeerden
Voor een toelichting verwijzen wij naar de Jaarrekening, bladzijden 42 en 63.

ad 6. Vorming voorziening Stimulering openbaar vervoer
De voorziening wordt gevormd ter uitvoering van de motie, aangenomen in PS  van 11-11-2002
Bereikbaar met openbaar vervoer. Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de Jaarrekening,
bladzijden 64 en 249/250.

ad 7. Vorming reserve Rijksbijdrage natuur, bos en landschap
Voor een toelichting verwijzen wij naar de Jaarrekening, bladzijden 58 en 150.

De voorgestelde besluiten met de nummers 8 tot en met 15 strekken tot uitvoering van het
coalitieakkoord 2003 – 2007 (Werk in uitvoering)

ad 8. Onttrekking aan de reserve Egalisatie gevolgen BTW-compensatie
Voor een toelichting verwijzen wij naar de Jaarrekening, bladzijde 126.

ad 9. Onttrekking aan de Algemene reserve
Voor een toelichting verwijzen wij naar het coalitieakkoord, bladzijde 42 en de naar de Jaarrekening,
bladzijde 126.

ad 10. Vorming reserve Rond- en randwegen
Voor een toelichting verwijzen wij naar het coalitieakkoord, bladzijde 17 en de naar de Jaarrekening,
bladzijde 126.

ad 11. Vorming reserve Restauratie kasteel Amerongen
Voor een toelichting verwijzen wij naar het coalitieakkoord, bladzijde 22 en de naar de Jaarrekening,
bladzijde 126.

ad 12. Toevoeging aan reserve Rente en Afschrijvingen voor verbouw sterren Provinciehuis
Voor een toelichting verwijzen wij naar het coalitieakkoord, bladzijde 38 en de naar de Jaarrekening,
bladzijde 126.

ad 13. Vorming reserve frictiekosten KWATTA
Voor een toelichting verwijzen wij naar het coalitieakkoord, bladzijde 38 en naar de Jaarrekening,
bladzijde 126.

ad 14. Toevoeging aan reserve Dekking toekomstige tekorten uitgaven
Voor een toelichting verwijzen wij naar het coalitieakkoord, bladzijde 44 en naar de Jaarrekening,
bladzijde 126.

ad 15. Onttrekking aan het Structuurfonds
Voor een toelichting verwijzen wij naar het coalitieakkoord, bladzijde 43 en de naar de Jaarrekening,
bladzijde 125/127.

ad 16 t/m 18. Dit betreft formeel vereiste besluiten bij het vaststellen van de Jaarrekening.
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ad 19b.  Toevoegingen/onttrekkingen aan de dienstreserves
Op 16 juni 1998 hebben GS, na een positief advies van de toenmalige commissie Middelen en de
accountant, (opnieuw) de budget- en afrekenregels vastgesteld. De bedoeling ervan is nadrukkelijk om
de doelmatigheid te stimuleren door de dienst de overschotten, die door eigen bedrijfsvoering zijn
gerealiseerd, geheel of gedeeltelijk te laten “behouden”. Nadelen als gevolg van ondoelmatigheid
blijven eveneens bij de dienst. Technisch wordt een overschot door doelmatige bedrijfsvoering
toegevoegd aan de dienstreserve, een nadeel komt ten laste van de dienstreserve. Aanwending van
bedragen uit de dienstreserves kan overigens alleen plaatsvinden op basis van besluiten van uw staten.

Ter voorbereiding van dit afrekenvoorstel heeft na het gereedkomen van de dienstverslagen 2003 de
algemeen directeur met ieder van de directeuren een verantwoordingsgesprek gevoerd. Omdat de
eerder aangekondigde evaluatie van de budget- en afrekenregels door capaciteitsgebrek nog niet kon
worden afgerond, hebben wij de regels nog op dezelfde wijze als vorig jaar toegepast. Dit betekent,
dat het door de diensten gerealiseerde voordeel op de apparaatskosten voor 75% naar de
onderscheiden dienstreserves vloeit. Dit leidt tot toevoeging (V) dan wel onttrekking (N) van de
bedragen, genoemd in het ontwerp-besluit tot een totaal van € 3,0 miljoen.
De saldi van de dienstreserves op 31 december 2003 vindt u op bladzijde 267 van de Jaarrekening (dat
zijn dus de bedragen vóór toevoeging/onttrekking, zoals nu voorgesteld).

ad 19c. Toevoegen van € 3.770.500 aan de Algemene reserve
Dit betreft het restant van het rekeningsaldo, rekening houdend met de voorstellen onder 19b.
Daarvan is een deel (€ 2.253.700) betrokken in de dekkingsvoorstellen in de u voorgelegde
Voorjaarsnota 2004 (zie bladzijde 37/38 van die nota).

ad 20. Onttrekking aan reserve Egalisatie gevolgen BTW-compensatie en toevoeging daarvan aan
dienstreserve WEM
Bij het opmaken van de jaarrekening is gebleken dat het exploitatieverlies van de dienst WEM
grotendeels bestaat uit een te hoge korting op de budgetten uit hoofde van de compensatie van BTW.
Aangezien deze (te hoge) korting aanvankelijk is gestort in de reserve Egalisatie gevolgen BTW-
compensatie, stellen wij voor € 300.000 ten laste van genoemde reserve toe te voegen aan de
dienstreserve WEM.

ad 21. Spreekt voor zich.

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma


