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Als sluitstuk van de jaarlijkse begrotingscyclus bieden wij u ter vaststelling aan het Jaarverslag
inclusief de Stadsjaarrekening over het dienstjaar 2000 waaronder mede begrepen zijn de
rekeningen van de takken van dienst.
Tevens stellen wij u voor de in de risicoparagraaf opgenomen risico's te bevestigen.
De jaarrekeningen van de takken van dienst zijn inmiddels in de diverse raadscommissies aan de
orde geweest.
Zoals gebruikelijk liggen alle jaarrekeningen, accountantsrapporten, verslagen van vakcommissies
en overige relevante documentatie ter inzage.
Naar aanleiding van de vaststelling van het Jaarverslag 2000 stellen wij u voor de begroting voor
het dienstjaar 2001 te wijzigen. Deze w ijzigingen vloeien voort uit:

a) Afwikkeling/bestemming resultaat 2000
Het v oorde lig result aat va n de S tadsja arreke ning 2 000 bedraa gt ƒ 2 7.32 9.17 5,--. D it saldo is
afzonderlijk in de balans opgenomen.
Wij stellen u voor een bedrag van in totaal ƒ 24,6 miljoen te bestemmen voor onontkoombare en
spoedeisende incidentele uitgaven. Hierin is begrepen ƒ 8,4 miljoen voor afdekking van het
incidenteel begrotingstekort 2002-2004 uit de Kadernota 2002.
Voor een specificatie wordt verwezen naar hoofdstuk 5.4.
Ter versteviging van de algemene reserve resteert ƒ 2,7 miljoen waardoor het saldo uitkomt op
ƒ 14 miljoen.

b) Overbrenging restantbudgetten
Indien van beschikbaar gestelde kredieten in de investeringssfeer geen volledige besteding in 2000
heeft plaatsgevonden en de projecten nog niet geheel zijn gerealiseerd, worden de
restantbudge tten overgeb racht naar het vo lgende dienstjaar.
In de jaarrekeningen van de diensten en geïntegreerd in de Stadsjaarrekening 2000 is in de staat
van inv esterin gsw erken de stan d van z aken m et betre kking t ot de b ested ingen w eerge geve n en is
tevens aangegeven w elke budgetten moeten w orden overgebracht.
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Wij stellen u voor in te stemmen met het vorenstaande door vaststelling van de ontwerpcomptabiliteitsbesluiten voor de Stad en de diensten, zoals die bij de stukken ter inzage liggen.
De commissie financiën en grotestedenbeleid kan zich met dit voorstel verenigen.
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