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Evaluatie nota 2011 

Eens in de 4 jaar actualisatie van de nota 
weerstandsvermogen en risicomanagement: 
• Toevoeging kengetallen. 
• Ratio weerstandsvermogen 1,25. 
• Verfijnen risico indeling 
• Risico bepaling voor garanties en geldleningen 
• Samenvatten van geïnventariseerde risico’s in 

een matrix. 
• Opname stresstest. 



Wettelijke kaders 

BBV en Financiële verordening 2015 ex art 212 
gemeentewet 

Wijziging BBV → opname van kengetallen: 
1. Netto schuldquote + Netto schuldquote gecorrigeerd 

voor alle verstrekte leningen 
2. Solvabiliteitsratio 
3. Grondexploitatie 
4. Structurele exploitatieruimte 
5. Belastingcapaciteit 

Deze kengetallen vormen onderdeel van de stresstest 4 



Risicomanagement, het proces 
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Risicomanagement, stap 1 identificatie 
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Risicomanagement, stap 2 risico’s 
beoordelen en kwantificeren 

Beoordeling middels risicoscore →  
Risicoscore = kans x impact 
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Risicomanagement, stap 2 risico’s 
beoordelen en kwantificeren 

Financiële vertaling risicoscore naar risicobedrag → 
Risicobedrag = rekenpercentage x max financieel 
gevolg 
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Rekenpercentage 
verstrekte garanties 

en geldleningen 



Risicomanagement, stap 3 en 4 
beheersmaatregelen in kaart brengen 
en risico’s beheersen 
1. Vermijden van het risico → oorzaak opheffen 
2. Verlagen risiconiveau → terugbrengen financieel 

gevolg en/of terugbrengen kans dat risico zich 
voordoet 

3. Overdragen van het risico → risico naar een 
derde partij 

4. Accepteren van het risico → risico is beperkt van 
omvang 
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Risicomanagement, stap 5 risico’s 
monitoren en rapporteren 

Nadat beheersmaatregelen zijn genomen en/of 
uitgevoerd cyclus opnieuw doorlopen: 
1. Identificeren → is het risico er nog? 
2. Prioriteren → is de kans op voorkomen of het 

financieel gevolg veranderd? 
3. Kwalificeren → in welke categorie valt het risico 

nu?  
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Risicomanagement, praktijkvoorbeeld 
Hoe groot is het risico dat zich voordoet als de pensioenpremie’s 
omhoog gaan (voor de gemeentelijke begroting)? 
 
Kan dat pensioenpremies omhoog gaan is vrij groot, 1 x 2 jaar. 
Financieel gevolg is € 200.000 
 
 
 
 
 
Risicoscore = kans x impact → 4 x 2 = 8 
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Risicomanagement, praktijkvoorbeeld 
De risicomatrix 
Risicoscore = 8 
 

De rekenpercentages 
 
 
 
 
Het risicobedrag = reken % x max. finan. gevolg 
Risicobedrag = 40% x € 200.000 = €  80.000 
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Risicomanagement, praktijkvoorbeeld 

Beheersmaatregelen 
 
Risicobedrag is € 80.000 
 

Mogelijke maatregelen: 
1. Risicokans is groot → voorziening instellen 
2. Risicobedrag is relatief klein → risico accepteren 
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Weerstandsvermogen 

Verhouding tussen benodigd weerstandsvermogen 
(op basis van risicoprofiel) en beschikbaar 
weerstandsvermogen 
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Weerstandsvermogen 

Incidenteel → het vermogen om calamiteiten 
éénmalig op te vangen zonder dat dit invloed heeft 
op de voorzetting van taken → algemene reserve 
 
Structureel → middelen die permanent ingezet 
kunnen worden zonder dat dit ten koste gaat van 
de uitvoering van de bestaande taken → onbenutte 
belastingcapaciteit 
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STRESSTEST 
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Motie Stresstest 16 juni 2014  
(unaniem aanvaard) 

• Onderzoek stabiliteit en flexibiliteit 
gemeentefinanciën 

 
• Jaarlijks in eigen beheer  
 
• Planning- en Controlcyclus 

 



Confrontatie scenario’s en flexibiliteit 2015-2018 
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Stresstest EY 



Financiële stresstest 2016 
ISM auditcommissie  
(stress- en flexibiliteitsindicatoren) 
• Kengetallen / indicatoren 
• Definities 
• Normen 
 
Hoofdindicatoren: 
1.Sluitende meerjarenbegroting 
2.Voldoende weerstandsvermogen 
3.Houdbare schulden 
4.Overige indicatoren 
 
Borging: Nota weerstandsvermogen en 
risicobeheersing    
 
 
 
  

19 



Stresstest is in ontwikkeling 

1) Koppeling aan BBV verplichte 
kengetallen 
 
2) Voorbeelden in ontwikkeling: 
• Leningen en garanties 
• Flexibiliteit in de begroting 
• Verbonden partijen 
• 4 jaar terug en 4 jaar vooruit 
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Stresstest 2016 
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Een uitgebreide uitwerking 
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Nettoschuld / Jaar (*€1000) J 2011 J2012 J 2013 J 2014 B 2015 B 2016
Nettoschuld 126.586 140.507 127.087 115.538 94.063 85.437
Exploitatie 157.822 154.896 167.130 155.562 181.383 178.411
Nettoschuld tov exploitatie 80,21% 90,71% 76,04% 74,27% 51,86% 47,89%

• Schuldratio: Dit geeft de mate weer waarin de bezittingen (activa) zijn belast met schuld. De score wordt beter naarmate de bezittingen 
minder zijn gefinancierd met schuld.  

• Netto-schuld per inwoner: De score wordt beter naarmate de schuld per inwoner lager is.  
• Netto-schuld ten opzichte van de exploitatie: De score wordt beter naarmate de schuld-druk op de exploitatie minder wordt.  

 
 Indicator Sub-Indicator Zeer goed Goed Voldoende Matig Onvoldoende 
 Schuld positie Schuldratio < 50% 50% - 65% 65% - 75% 75% - 85% > 85% 

  Netto-schuld per inwoner < €1000 €1000 - €2000 €2000 - €2500 €2500 - €3500 > € 3500  
  Netto-schuld t.o.v. exploitatie < 50% 50% - 80% 80% - 100% 100% - 130% >130% 

 

Nr. Indicator Zeer goed Goed Voldoende Matig Onvoldoende

3a Schuld positie

Schuldratio / Jaar (*€1000) J 2011 J2012 J 2013 J 2014 B 2015 B 2016
Bruto schuld 195.046 190.604 175.392 153.387 150.931 144.598
Totale activa ofpassiva 290.749 275.491 250.376 223.214 227.120 220.962
Schuldratio (Debt-ratio) 67% 69% 70% 69% 66% 65%



Hoofdindicator (1) Sluitende begroting 
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Uitkomst 

Normen  



Hoofdindicator (2) Weerstandsvermogen 
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Normen  

Uitkomst 



Hoofdindicator (3) houdbare schulden 
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Normen  

Uitkomst 



Hoofdindicator (4) Overige 
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Normen  

Uitkomst 
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