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1. INLEIDING 
 
Aanleiding 
Voor u ligt de nota ‘Weerstandsvermogen en risicomanagement’. Op grond van artikel 9b uit onze 
financiële beheersverordening biedt het college de raad eens in de 4 jaar een (geactualiseerde) nota 
‘Weerstandsvermogen en risicomanagement’ aan. Dit is een actualisering van de nota uit 2007.  
 
Het vaststellen van deze nota is een verplichting, maar gemeenten zijn vrij in de wijze waarop het 
weerstandsvermogen en risicomanagement daarbinnen ingevuld wordt. Hiervoor zijn geen richtlijnen 
vastgelegd. Gemeenten formuleren zelf een beleidslijn over de in hun organisatie noodzakelijk 
geachte weerstandscapaciteit in relatie tot de gesignaleerde risico’s. In de voorliggende nota zijn de 
beleidslijnen voor Den Helder uitgewerkt. Deze beleidslijnen gelden als uitgangspunt bij de 
samenstelling van de paragraaf Weerstandsvermogen in de programmabegroting en 
programmarekening. 
 
 
Doelstelling 
Met het vaststellen van de kaders en beleidsuitgangspunten van ‘Weerstandsvermogen en 
risicomanagement’ kunnen we een aantal doelstellingen realiseren.  
 
Ten eerste geeft de raad met het vaststellen van deze nota invulling aan haar kaderstellende taak en 
het formuleren van beleidsuitgangspunten. Een sluitende begroting is niet meer voldoende. Bij het 
uitvoeren van taken loopt de gemeente risico’s. Dit risico neemt toe door uitbreiding van het 
takenpakket en een complexer wordende samenleving. Een gezonde financiële positie is nodig voor 
het in stand houden van het niveau van voorzieningen binnen onze gemeente. Een eigen financiële 
buffer (het weerstandsvermogen) is nodig om te voorkomen dat tegenvallers dwingen tot 
bezuinigingen of drastische beleidsbijstelling. Het vaststellen van kaders en beleidsuitgangspunten 
m.b.t. het risicomanagement en de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit draagt bij aan een 
gezond financieel beleid van de gemeente.  
 
Ten tweede draagt het vaststellen van het kader en de beleidsuitgangspunten bij aan het reduceren 
van de gevolgen van risico’s. Risico’s kunnen het halen van doelen belemmeren. Als de risico’s en de 
aanwezige weerstandscapaciteit in beeld zijn gebracht, is het mogelijk zodanig beleid te ontwikkelen 
dat de impact van risico’s gereduceerd wordt. Dit kan door de weerstandscapaciteit te verhogen of de 
risico’s te verminderen.  
 
Ten derde voldoen we met de vaststelling van de nota ‘Weerstandsvermogen en risicomanagement’ 
aan de wet- en regelgeving.  
 
Evaluatie 
De eerste nota “Weerstandsvermogen en risicomanagement” van 2007 is geëvalueerd. 
De uitkomsten van de evaluatie zijn in hoofdstuk 2 van deze nota opgenomen. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 treft u de samenvatting aan van de evaluatie van de nota. 
Hoofdstuk 3 beschrijft het kader waarbinnen de nota ‘Weerstandsvermogen en risicomanagement’ is 
opgesteld. In hoofdstuk 4 komen de definities alsmede de uitgangspunten van het 
weerstandsvermogen en risico’s aan de orde.  
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2. ALGEMEEN en EVALUATIE 
 
2.1 Algemeen 
Op grond van de financiële beheersverordening biedt het college de conceptnota 
‘Weerstandsvermogen en risicomanagement’ aan ter besluitvorming aan de raad. 
 
In deze nota zijn definities en uitgangspunten geformuleerd voor het weerstandsvermogen en 
risicomanagement. De uitgangspunten worden toegepast naar de situatie van Den Helder. De 
uitwerking hiervan laat de confrontatie tussen ‘wat is er nodig als buffer?’ en ‘wat is beschikbaar?’.  
De uitwerking vindt plaats in de paragraaf Weerstandsvermogen bij de programmabegroting en –
jaarrekening. Voor de wijze waarop de risico’s in de paragraaf vermeld worden, zijn uitgangspunten 
geformuleerd. 
 
Voor de beoordeling van ons weerstandsvermogen (=het vermogen om financiële tegenvallers op te 
kunnen vangen zonder dat dit de normale bedrijfsvoering aantast en hiermee de continuïteit in gevaar 
komt) hanteren we het uitgangspunt dat deze tussen 1 en 1,4 ligt.  
Bij de behandeling van de kadernota 2011-2014 is bepaald dat de ratio minimaal 1,25 moet zijn. 
 
In de nota ‘Weerstandsvermogen en risicomanagement’ zijn de volgende aandachtsgebieden verder 
uitgewerkt: 
- het definiëren van de weerstandscapaciteit, het vaststellen van de hoogte ervan en de wijze van 

aanwenden; 
- het selecteren van relevante risico’s en het beoordelen of de risico’s ten laste van de 

weerstandscapaciteit dienen te worden gebracht; 
- nadere voorwaarden voor de confrontatie van relevante risico’s met de weerstandscapaciteit. 
 
2.2 Evaluatie nota weerstandsvermogen en risicomanagement 
 
2.2.1 Aanleiding voor de evaluatie 
In 2007 heeft de raad de nota weerstandsvermogen en risicomanagement vastgesteld. 
Doel van de nota is risico’s te onderkennen en te beheersen zodat sprake is van een gezonde 
financiële positie. De nota wordt eens in de 4 jaar geëvalueerd. 
Bij de behandeling van de programmabegroting 2011 is een motie aangenomen met betrekking tot 
risicomanagement. De inhoud van deze motie luidt: 

 
De accountant geeft in rapportages aan dat risicomanagement hoge prioriteit moet hebben. 
 
2.2.2 Aanpak evaluatie 
De doelen en maatregelen gesteld in de nota moeten bijdragen aan de gewenste risicobeheersing. 
In de evaluatie is daarom het volgende onderzocht: 

• De nota risicomanagement kent een aantal doelen. Onderzocht wordt of deze doelstellingen 
in de periode 2007-2010 zijn gehaald.  

• Het huidige proces en de werkwijze worden beoordeeld en er wordt in beeld gebracht wat er 
de afgelopen jaren is gedaan aan risicobeheersing.  

  
2.2.3 Afbakening risicomanagement 
Het risicomanagement in de afgelopen jaren vorm beperkt zich vooral tot de financiële risico’s.  
Er bestaan ook politieke, imago en juridische risico’s. Deze vormen geen onderdeel van de evaluatie. 
 
2.2.4 De uitkomsten van de evaluatie 
Er is sprake van een voldoende gezonde financiële positie waar het gaat om de verhouding tussen 
weerstandsvermogen en risico’s. De door de raad vastgestelde minimale verhouding van 1,25 is in de 
(meerjaren)begroting 2011 gerealiseerd. 
 
Er zijn de afgelopen jaren stappen gezet qua risicomanagement. Er wordt systematisch uitvoering 
gegeven aan de uitgangspunten en maatregelen uit de nota in de paragraaf weerstandsvermogen bij 
jaarrekening en begroting. Daarnaast zijn verbeteringen doorgevoerd voor control op verbonden 
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partijen, projectmatig werken, Interne Controle, contractenbeheer en het houden van audits. Deze 
verbeteringen dragen bij aan een integraler risicomanagement. 
De belangrijkste risico’s zijn verbonden partijen, subsidieafrekeningen, achterstallig onderhoud in de 
openbare ruimte, kortingen op doeluitkeringen, de grondexploitatie en het voorkomen van 
schadeclaims. In 2011 zullen beheersmaatregelen hierop verder worden verbeterd. 
 
Risicomanagement zal nadrukkelijker worden geborgd in de Planning en Control cyclus. 
Afdelingsplannen 2011 geven de risico’s aan en de maatregelen hoe deze te beheersen. In de 
kwartaalgesprekken tussen directie en afdelingshoofden wordt hierop (bij)gestuurd. In de tussentijdse 
rapportage 2011 aan de raad zal worden gerapporteerd over de voortgang. 
 
Onderzocht zal worden of het risicobeheersysteem NARIS voldoende toegevoegde waarde heeft.  
Indien dit het geval is zal dit systeem in 2011 worden geïmplementeerd. Het zal dan worden benut als 
basis voor de paragraaf weerstandsvermogen in de programmabegroting 2012. 
 
De beleidsuitgangspunten uit de nota weerstandsvermogen en risicomanagement bieden voldoende 
basis om risicomanagement uit te voeren. Uit de nota zijn wel overbodige elementen uit 2007 
verwijderd. Dit betreft de resultaten van de risicoinventarisatie 2007. Deze zijn in de paragrafen 
weerstandsvermogen van begroting en jaarrekening jaarlijks geactualiseerd en daarom niet meer 
actueel en relevant voor de nota. 
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3. (WETTELIJK) BELEIDSKADER  
 
3.1 Inleiding  
Dit hoofdstuk gaat in op het kader waarbinnen de nota ‘Weerstandsvermogen en risicomanagement’ 
tot stand is gekomen.  
 
3.2 Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 
In 2003 heeft de regering het ‘Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten’ 
vastgesteld. Het doel van dit besluit is het verbeteren van de te leveren informatie naar de raad, 
burgers en maatschappelijke organisaties en de toezichthouder. In het besluit zijn richtlijnen 
opgenomen voor de begroting (inclusief meerjarenraming) en de jaarrekening en –verslag. 
 
De paragraaf weerstandsvermogen is één van de verplichte paragrafen in begroting en jaarrekening 
(art. 9 BBV). In art. 11 BBV is vastgelegd welke onderwerpen minimaal in de paragraaf 
weerstandsvermogen aan de orde komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Financiële beheersverordening 
In onze financiële beheersverordening (artikel 9b) zijn de uitgangspunten voor het financiële beleid, 
alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie 
vastgesteld.  
In de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting en de jaarstukken brengt het college (op 
grond van deze nota) de risico’s in beeld en actualiseert ze. Dit in relatie tot de beschikbare 
weerstandscapaciteit.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBV- Artikel 11  
1. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 
a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden 
waarover de provincie onderscheidenlijk gemeente beschikt of kan 
beschikken om niet begrote kosten te dekken; 
b. alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van 
materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. 
2. De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen bevat ten minste: 
a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 
b. een inventarisatie van de risico’s; 
c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s. 
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4. DEFINITIES EN KADERS WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO’S 
 
4.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk gaat in op de definities van de verschillende begrippen in deze nota. Achtereenvolgens 
komen de begrippen ‘risicomanagement’, ‘weerstandsvermogen’, ‘weerstandscapaciteit’, ‘risico’s’ en 
‘beoordeling van het weerstandsvermogen’ aan de orde.  
 
4.2 Risicomanagement 
Risicomanagement is een hulpmiddel om op een gestructureerde en expliciete manier risico’s in kaart 
te brengen, te evalueren en te beheersen door het treffen van maatregelen. Risicomanagement is 
gebaseerd op het maken van risicoanalyses. Tevens kan met het in kaart brengen van de risico’s de 
omvang van de benodigde weerstandscapaciteit bepaald worden. 
 
Het begint bij het bewust zijn van het bestaan van risico’s in de directe (werk)omgeving. Als gemeente 
voer je taken uit, en bij de uitvoering van deze taken, loop je risico. Afhankelijk van welke taken de 
gemeente uitvoert en op welke wijze loop je als gemeente in meer of mindere mate risico. We 
onderscheiden 4 stappen binnen risicomanagement: 
1. identificeren van risico’s (inventarisatie, zie 3.4.1)  
2. beoordelen van kans en gevolg (analyse & beoordeling, zie 3.4.2) 
3. het treffen van maatregelen om de risico’s te minimaliseren rekening houdend met de kosten ervan 
(beheersen, zie 3.5) door beheersen (terugbrengen/voorkomen), afwenteling (en wat zijn hiervan de 
kosten, vb verzekeringspremie), of afdekking (beschikbaar stellen van middelen)  
4. het stelselmatig opsporen en actualiseren van risico’s (borging, zie 3.4.3 en 7) 
 
4.2 Weerstandsvermogen  
Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële tegenvallers (risico’s) op te kunnen vangen 
zonder dat dit de normale bedrijfsvoering aantast en hiermee de continuïteit in gevaar komt. Het 
weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust een begroting is. Het weerstandsvermogen is een 
confrontatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de risico’s die de gemeente loopt (de 
benodigde weerstandscapaciteit). In schema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit is de verzamelnaam van al de middelen en mogelijkheden waarover de 
gemeente beschikt of kan beschikken om niet voorziene financiële tegenvallers te bekostigen. Het 
gaat om buffers in het eigen vermogen respectievelijk in de exploitatie –‘de middelen achter de hand’– 
die kunnen worden vrijgemaakt, om niet begrote kosten te dekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor 
het beleid en de uitvoering van taken.  
 
4.3.1 Incidentele en structurele weerstandscapaciteit 
We onderscheiden incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Dit doen we om inzicht te bieden 
in de duurzaamheid waarmee we tegenvallers kunnen opvangen. De incidentele weerstandscapaciteit 
is het vermogen om calamiteiten eenmalig op te vangen, zonder dat deze invloed heeft op de 
voortzetting van taken. Het valt samen met onze vrije reservepositie. De volgende reserves worden 
gerekend tot de incidentele weerstandscapaciteit: 
1. Algemene reserve 

De algemene reserve betreft een vrij besteedbare reserve. Deze reserve is in principe bedoeld als 
buffer voor het opvangen van risico’s, waarvan de financiële gevolgen vooraf niet redelijkerwijs 

Beschikbare 
weerstandscapaciteit 

Weerstands- 
vermogen 

Risicoprofiel 
-benodigde 

weerstandscapaciteit- 
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zijn in te schatten. Negatieve exploitatieresultaten van enig jaar komen ten laste van de algemene 
reserve1.  

2. Aanwendbare stille reserve 
Er is sprake van een stille reserve als de marktwaarde van de bezittingen (activa) de boekwaarde 
daarvan overstijgt. In principe dragen stille reserves bij aan de weerstandscapaciteit. Immers, als 
zich een substantiële tegenvaller voordoet, kan een deel van de bezittingen worden verkocht 
tegen een hogere waarde dan de boekwaarde, waardoor boekwinst ontstaat. Echter zij dienen wel 
direct liquide gemaakt te zijn/kunnen worden om mee te tellen in de weerstandscapaciteit. Zo is 
bijvoorbeeld vrije verkoop van onroerend goed niet aan de orde als de gebouwen worden gebruikt 
voor de eigen huisvesting. Het is dus vooral een theoretische reserve. 

 
De structurele weerstandscapaciteit betreft de middelen die permanent ingezet kunnen worden om 
tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering 
van bestaande taken. Dit is de (potentiële) financiële ruimte voor de gemeente, die jaarlijks in de 
begroting (exploitatie) is ingebouwd. De volgende structurele bronnen rekenen wij tot deze 
weerstandscapaciteit:  
3. Onbenutte belastingcapaciteit 

Extra structurele middelen genereren door de gemeentelijke belastingen en rechten (OZB, 
rioolrechten, afvalstoffenheffing en leges) te verhogen, cf. wettelijke bepalingen.   

4. Post onvoorzien 
De post onvoorzien dekt uitgaven die voldoen aan de 3 O’s: onvoorzien, onvermijdelijk en 
onuitstelbaar. De post onvoorzien mag worden opgevat als een buffer voor onvoorziene externe 
tegenvallers. 
 

De incidentele en structurele weerstandscapaciteit in schema: 
 
     direct beschikbaar 
 

1. Algemene reserve    4. Post onvoorzien 
incidenteel          structureel 
 

2. (Aanwendbare) stille reserve 3. Onbenutte belasting- 
capaciteit 

      
latent beschikbaar 

 
4.3.2 Buiten beschouwing 
Niet meegenomen in de bepaling van de omvang van de weerstandscapaciteit zijn de 
bestemmingsreserves, voorzieningen en de ruimte in de begroting. 
• Bestemmingsreserve  

Een reserve waaraan de raad een specifiek doel voor het besteden van de middelen heeft 
vastgelegd. Indien noodzakelijk kan de bestemming door de raad worden gewijzigd. Wanneer op 
een bestemmingsreserve geen verplichting rust (raadsbesluit, investering economisch nut, 
opvangen van schommelingen in tarieven) voegen we deze reserve toe aan de algemene reserve 
en vormt het op dat moment onderdeel van de beschikbare weerstandscapaciteit.  

• Voorzieningen 
Bij de bepaling van de weerstandscapaciteit worden de voorzieningen niet meegenomen. 
Voorzieningen zijn gevormd om onder meer de verrekening van toekomstige verplichtingen, 
waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten, te kunnen waarborgen. Een voorziening heeft 
de omvang van een verplichting. Het gaat bij de weerstandscapaciteit uiteindelijk om het afdekken 
van risico’s waarvoor geen voorziening is getroffen (zie ook de figuur in 4.4.1). 

• Ruimte in de begroting 
Bij het opstellen van de (meerjaren)begroting wordt het principe van ‘reëel ramen’ gehanteerd. Het 
creëren van toekomstige weerstandscapaciteit als onderdeel van het zoeken naar financiële 
ruimte, ook voor nieuw beleid is aan de orde bij de Kadernota. In de programmabegrotng 2011 is 
voorgesteld ruimte die het meerjarenperspectief biedt, in te zetten voor de realisering van de 

                                                 
1 naast de bufferfunctie kent de algemene reserve meerdere functies: de financieringsfunctie (reserves kunnen worden gebruikt 
als (intern) financieringsmiddel); de inkomensfunctie (een deel van de bespaarde rente wordt structureel ten gunste van de 
exploitatie gebracht) en een bestedingsfunctie (de algemene reserve wordt aangewend om (meestal incidentele) uitgaven te 
doen). 
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gewenste incidentele prioriteiten haven, achterstalling onderhoud, Breewijd en tegengaan 
verpaupering. 

 
4.3.3 Begrotingstechnische gevolgen 
Het aanwenden van de incidentele weerstandscapaciteit, het eigen vermogen, is niet zonder 
consequenties voor de begroting. Uitgangspunt in onze begroting is dat de bespaarde rente op de 
algemene reserve structureel ingezet wordt als algemeen dekkingsmiddel. De bespaarde rente op de 
overige reserves is als toevoeging aan de algemene reserve begroot. Mocht de algemene reserve 
dalen, dan geeft dit een budgettair effect in de begroting van 4% * (daling omvang algemene reserve).  
In de beleidsuitgangspunten van de nota reserves en voorzieningen wordt hier verder op ingegaan. 
 
4.4 Risico’s 
Een risico is een kans op het optreden van een gebeurtenis met een bepaald gevolg, in de volgende 
vergelijking uit te drukken: 
 
 
 
 
4.4.1 Definitie risico 
 
We onderscheiden de volgende risico’s: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting 
 
Specifiek te dekken risico’s 
Dit betreffen reguliere risico’s waarvoor een specifieke dekking aanwezig is of die zijn gedekt via de 
begroting. De specifieke dekking kan bestaan uit een binnen de gemeente gevormde voorziening, dan 
wel een door middel van een verzekering afgedekt risico. Omdat deze risico’s van een dekking zijn 
voorzien hoeven deze niet in de paragraaf weerstandsvermogen te worden vermeld. 
 
 
Verzekeringen 
Voor risico’s waarvan de omvang dermate groot is dat deze niet kunnen worden opgevangen binnen 
het eigen vermogen van de gemeente wordt een verzekering afgesloten. De belangrijkste 
voorbeelden hiervan zijn brandschade, aansprakelijkheid en voertuigen. 
 
Voorzieningen 
Dit betreffen risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de 
omvang redelijkerwijs is te schatten, het nog niet zeker is dat deze verplichtingen voor de gemeente 
zullen leiden en de oorzaak van de mogelijke verplichtingen in de achterliggende periode ligt. Deze 
risico’s moeten worden afgedekt door het treffen van voorzieningen. De raad stelt de voorzieningen in 
en besluit tot dotaties daarin, via de vaststelling van de programma’s. De raad heeft daarbij weinig 
ruimte voor het maken van afwegingen, want voorzieningen hebben conform BBV een verplichtend 
karakter.  
 

Risico’s 

Algemeen te dekken 
risico’s 

Specifiek te dekken 
risico’s 

Verzekeringen Voorzieningen Exogeen Endogeen 

omvang risico = kans * financieel gevolg 
 



 10 

Algemeen te dekken risico’s 
Dit zijn ondernemersrisico’s die minder goed meetbaar zijn en waarvan het minder zeker is dat deze 
tot kosten voor de gemeente leiden. Voor deze risico’s hoeft geen specifieke voorziening te worden 
getroffen, deze moeten worden afgedekt uit de algemene weerstandcapaciteit van de gemeente. Om 
een goed inzicht te geven in deze risico’s worden deze opgenomen in de paragraaf 
weerstandsvermogen.  
 
Exogene risico’s 
Bij exogene risico’s gaat het om risico’s die voor de gemeente moeilijk te beïnvloeden zijn. Dit 
betreffen voornamelijk ontwikkelingen die voortkomen uit de economische omgeving, waarbinnen de 
gemeente opereert. Te denken valt aan de conjuncturele ontwikkeling (werkloosheid, economische 
groei, rente etc) demografische ontwikkelingen, sociale structuur etc. Deze risico’s kan de gemeente 
wel monitoren, maar deze kunnen niet worden beïnvloed. 
 
Endogene risico’s 
Bij endogene risico’s gaat het om risico’s waar de gemeente door beleidskeuzes of door de kwaliteit 
van bedrijfsvoering vat op heeft. Het gaat bijvoorbeeld om open einde regelingen, gemeente 
garantiebeleid, gevolgen van onrechtmatig handelen, schade als gevolg van het niet voldoen aan 
formele voorschriften mbt de uitvoering van regelingen door de gemeenten etc.  
 
Leidend uitgangspunt voor het aanspreken van de weerstandscapaciteit is dat er geen andere 
mogelijkheden meer resteren om risico’s te vermijden, te verminderen of te beheersen. Voordat 
risico’s ten laste van het weerstandscapaciteit kunnen komen, dient gekeken te worden of risico’s: 
a. kunnen worden weggenomen of gereduceerd door interne maatregelen;  
b. geheel of gedeeltelijk kunnen worden overgedragen aan derden; 
c. kunnen worden afgedekt via verzekeringen; 
d. met een voorziening kunnen worden afgedekt.  
In specifieke situaties kan worden gekozen om eigen risicodrager te zijn ook al zijn er mogelijkheden 
om risico’s te beheersen. Potentiële tegenvallers komen dan ten laste van de weerstandscapaciteit. 
 
Samengevat kan op de volgende wijze omgegaan worden met risico’s: 
 

Kleine kans   Grote kans 
  Klein gevolg  Acceptatie   Ongewenst/schadelijk 
     geen directe actie nodig  risico beheersen 
         maatregelen ontwikkelen 
   

Groot gevolg  Schadelijk/riskant  Kritiek 
onmiddellijk maatregelen overwegen werkzaamheden 

te stoppen 
     ontwikkelen en/of risico   risico uitsluiten (elimineren) 
     afdekken (verzekeren) 
 
 
 
 
4.4.2 Beoordeling risico 
Zoals aangegeven bepaal je de omvang van het risico door de: 
a. de kans dat het risico zich voordoet   
te vermenigvuldigen met  
b. de financiële gevolgen van de risico’s 
 
ad a. de kans dat het risico zich voordoet 
De kans dat het risico zich voordoet kunnen we onderverdelen naar de volgende categorieën: 
 
Score Risicokans 
4. zeer hoog 75 – 100% 
3. hoog 50 – 75% 
2. gemiddeld 25 – 50% 
1. laag 0 – 25% 
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Omdat het inschatten van de kans dat risico’s zich voordoen deels slechts op globale wijze mogelijk is, 
is gekozen voor intervallen van 25%. Zoals eerder aangegeven onder voorzieningen (3.3.2) dienen 
verliezen en risico’s, waarvan vrijwel zeker is dat deze zich voordoen en waarvan het mogelijk is deze 
te kwantificeren, te worden afgedekt uit specifiek hiervoor te vormen voorzieningen. Indien de risico 
kans zeer hoog is (hoger dan 75%) zal altijd een voorziening worden gevormd en wordt het risico voor 
het weerstandsvermogen verder buiten beschouwing gelaten.  
 
Ad b. de financiële gevolgen van de risico’s  
Tegenvallers worden in eerste instantie binnen de algemene dekkingsmiddelen gedekt. Om een reëel 
beeld van de risico’s die de gemeente loopt te verkrijgen, worden kleine risico’s (minder dan  
€ 100.000) niet bij de inventarisatie betrokken. Deze passen binnen de flexibiliteit van de normale 
bedrijfsvoering. 
 
 Berekening risicobedrag 
Risicokans Rekenpercentage per 

risico 
Financieel 
gevolg 

Risicobedrag 
 

Hoog 50-75% 60 % € = reken% * financieel 
gevolg 

Gemiddeld 25-50% 40% €  
Laag 0-25% 20% €  

 
Voor de berekening van het risicobedrag wordt het financieel gevolg van de risico’s vermenigvuldigd 
met de risicokans. Omdat de risicokans uitgaat van een bandbreedte wordt voor de berekening 
uitgegaan van het in de bovenstaande tabel genoemde rekenpercentage per risico.  
 
4.4.3 Wijze van melding in de paragraaf weerstandsvermogen 
Wij stellen voor de melding van risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen van de 
programmabegroting en –jaarrekening volgens onderstaande uitgangspunten te doen. 
 

  Melding in de paragraaf weerstandsvermogen 
Risicokans Reken% per 

risico 
Financieel gevolg 
€ 100.000 - € 250.000 

Financieel gevolg 
> € 250.000 

Hoog 50-75% 60% per risico per risico 
Gemiddeld 25-50% 40% totaal per risico 
Laag  0-25% 20% totaal totaal 

 
Alle risico’s in de categorie ‘hoog’ worden afzonderlijk vermeld in de paragraaf weerstandsvermogen. 
Dit geldt ook voor de risico’s met de kwalificatie ‘gemiddeld’, voor zover het financieel gevolg hoger is 
dan € 250.000. Met financieel gevolg wordt het bedrag van de risico bedoeld. De risico’s in de 
categorie ‘laag’ worden als totaal bedrag vermeld in de paragraaf weerstandsvermogen. Dit geldt ook 
voor de risico’s in de kwalificatie ‘gemiddeld’ beneden de € 250.000. 
Indien het opnemen van een risico in de paragraaf weerstandsvermogen de gemeente Den Helder 
kan schaden zal de raad vertrouwelijk worden geïnformeerd. 
Tussentijds wordt uw raad geïnformeerd als eerder gemelde risico’s van omvangrijke omvang en met 
een hoog risico gehalte leiden tot feitelijke schade. Datzelfde geldt ook voor nieuwe substantiële 
risico’s die tussentijds ontstaan. 
 
4.5 Beoordeling weerstandsvermogen 
Voor het beoordelen van het weerstandsvermogen is dus inzicht nodig in de omvang en in de 
achtergronden van de risico’s in relatie tot de aanwezige weerstandscapaciteit (H 2.2). Dit is vertaald 
in onderstaande vergelijking: 
 
 
 
 
 
Als hulpmiddel voor het beoordelen van de ratio van het weerstandsvermogen, geldt onderstaande 
tabel. 
 

beschikbare weerstandscapaciteit 
Ratio weerstandsvermogen =  
(risicoprofiel)   benodigde weerstandscapaciteit 
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ratio weerstandsvermogen betekenis  beheersmaatregel 
> 2,0    uitstekend  extra risico nemen / investeren 
1,4 < x > 2,0   ruim voldoende  weerstandscapaciteit niet verhogen 
1,0 < x > 1,4   voldoende  consolideren weerstandscapaciteit en risico’s 
0,8 < x > 1,0    matig    weerstandscapaciteit verhogen 
0,6 < x > 0,8   onvoldoende  weerstandscapaciteit verhogen 
< 0,6     ruim onvoldoende bezuinigingen of risico’s mijden 
 
Om het weerstandsvermogen aan te passen, kan aan twee ‘knoppen’ gedraaid worden. Het 
weerstandsvermogen kan beïnvloed worden door:  

• het risicoprofiel aan te passen door extra risico’s te nemen of beheersmaatregelen te treffen of 
• de weerstandscapaciteit te veranderen door te bezuinigen of extra te investeren. 


