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Advies over het voorstel tot het vaststellen van het Beleidskader
Weerstandsvermogen en risicomanagement

In haar vergadering van 6 december 2018 heeft de auditcommissie het bovengenoemde voorstel besproken.
Het voorliggende beleidskader is uitvoerig doorgenomen. Geconstateerd is dat de cijfers in het beleidskader met name de ontwikkeling van de algemene reserve - geactualiseerd moeten worden naar aanleiding van
recente besluitvorming in de raad (eerste begrotingswijziging 2019 + aanpassing rneerjarenraminq 2020-2022).
De wethouder zegt toe dit vóór de behandeling van het beleidskader in de commissie Bestuur en Middelen aan
te passen.
Voorts is geconstateerd dat in de bijlage 'Berekening en toelichting risico's' risico's zijn opgenomen die
nauwelijks van materiële betekenis zijn voor het uitvoeren van het gemeentelijk beleid. In overweging wordt
gegeven deze kleine risico's niet op te nemen in de risicoberekening. Kleinere risico's worden geacht te zijn
begrepen in de post overige risico's (€ 2,5 mln.).
Geconstateerd is dat in het beleidskader abusievelijk wordt gesproken over stille reserves tot een bedrag van
€ 3 mln. Dit wordt voorafgaand aan de behandeling in de commissie Bestuur en Middelen gecorrigeerd naar
€ 2,5 mln.
Vanuit de commissie is gevraagd in welke situaties risico's zodanig van aard zijn, dat het instellen van
voorziening benodigd is? Dit aspect wordt nog nader belicht in het definitieve voorstel aan de raad.
De commissie is er voorstander van dat het college van burgemeester en wethouders één jaar ná vaststelling
van het beleidskader door de raad een evaluatie-/voortgangsrapportage ter behandeling aanbiedt aan de raad.
Een rapportage die met name ook gericht is op de implementatie en borging van de voorgenomen
organisatorische maatregelen.
Met in acht name van het vorenstaande is de auditcommissie van mening dat het beleidskader besluitrijp is en
kan worden geagendeerd voor de commissie Bestuur en Middelen en de gemeenteraad.

Den Helder, 6 december 2018
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