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Voorstel tot vaststellen van de nota 'Weerstandsvermogen en risicomanagement'

Aan de Raad.

Hierbij bieden wij u de nota 'Weerstandsvermogen en risicomanagement' aan. Op grond van artikel 17
uit onze financiële beheersverordening bieden wij u eens in de 4 jaar een (geactualiseerde) nota
'Weerstandsvermogen en risicomanagement' aan. Dit is de eerste nota in de cyclus van 4 jaar.

Op 8 februari 2007 hebben wij met u een raadsbrede informatieavond gehouden over het onderwerp
'Weerstandsvermogen en risicomanagement'. De accountant Ernst & Young heeft hierbij een
presentatie gehouden. Vervolgens heeft u in drie groepen gewerkt aan het benoemen van de top-3
risicogebieden. De uitwerking van deze werkgroepen treft u aan als bijlage bij de nota en de resultaten
zijn betrokken bij de totstandkoming van deze nota.

In deze nota zijn definities en uitgangspunten geformuleerd voor het weerstandsvermogen en
risicomanagement. Deze uitgangspunten zijn toegepast naar de situatie van Den Helder. Dit heeft
geleid tot een eerste inzicht in de confrontatie tussen de benodigde en beschikbare
weerstandscapaciteit.

Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat
dit de normale bedrijfsvoering aantast en hiermee de continuïteit in gevaar komt. Bij de uitvoering van
taken loopt de gemeente risico's. Deze risico's nemen toe door uitbreiding van het takenpakket en het
complexer worden van de samenleving. Een gezonde financiële positie is nodig voor het in stand
houden van het voorzieningenniveau binnen onze gemeente. Een buffer is daarom nodig om te
voorkomen dat tegenvallers dwingen tot bezuinigingen of drastische beleidsbijstelling. Het vaststellen
van uitgangspunten voor weerstandsvermogen en risicomanagement draagt bij aan een gezond
financieel beleid van de gemeente.

Voor de berekening van het weerstandsvermogen wordt uitgegaan van de confrontatie tussen 'wat is
er nodig als buffer?' (=benodigde weerstandscapaciteit) en 'wat is beschikbaar als buffer' (beschikbare
weerstandscapaciteit). Voor de beoordeling van het weerstandsvermogen wordt voorgesteld het
uitgangspunt te hanteren dat 'wat er nodig is' minimaal gelijk is aan 'wat beschikbaar is', waarbij we
1,4 als maximum hanteren.

beschikbare weerstandscapaciteit
Ratio weerstandsvermogen = = min. 1 en max. 1,4

benodigde weerstandscapaciteit

De berekening van 'wat is er nodig' is totstandgekomen door de risico's te inventariseren en
vervolgens te beoordelen en te vertalen naar een risicobedrag. Het totaal van deze risicobedragen -
vormt dan de benodigde buffer. Belangrijk uitgangspunt bij het aanspreken van de
weerstandscapaciteit is dat er geen andere mogelijkheden zijn om risico's te vermijden, te
verminderen, te beheersen of op andere wijze af te dekken.

Het eerste beeld van de confrontatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde
weerstandscapaciteit is dat de ratio van het weerstandsvermogen zich onder het minimum van 1
bevindt. Op basis van de berekende benodigde weerstandscapaciteit van € 18,8 min. en de
beschikbare weerstandscapaciteit van € 16,2 min. is de ratio van het weerstandsvermogen 0,86. Wij
benadrukken dat deze berekening gebaseerd is op een eerste inventarisatie is en daarom niet
volledig. Daarnaast bestaat onzekerheid over onder andere onze onderhoudssituatie en de
verzekeringsportefeuille. Gekozen is voorlopig een factor 1,25 te hanteren bij de berekening van de
benodigde weerstandscapaciteit.

We zitten op dit moment in een opbouwfase. De eerste stap is gezet ten aanzien van het verder
onderbouwen van de benodigde buffer. Waar we voorheen uitgaan van een algemene norm € 350,-
per inwoner (of € 21 min.) als minimale buffer, wordt nu specifiek naar de situatie van Den Helder
gekeken. Deze onderbouwing dient nog verder te worden verfijnd.



Een volgende stap is het structureel inbedden van risicomanagement in de organisatie en daardoor
meer aandacht voor risicobeheersing.

Omdat wij ons dit moment in een opbouwfase bevinden, stellen wij voor het beleidskader na 2 jaar te
evalueren en waar nodig verder te verfijnen.

Den Helder, 19 juni 2007.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

,S. HULM1AN , burgemeester

, secretaris
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De Raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder van
19 juni 2007, nr. 635/BCF;

b e s l u i t :

de nota 'Weerstandsvermogen en risicomanagement' vast te stellen;
de paragraaf Weerstandsvermogen in de programmabegroting op basis van deze nota voor te
bereiden, voor het eerst bij de begroting 2008;
de uitgangspunten in de nota 'Weerstandsvermogen en risicomanagement' na 2 jaar te evalueren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van

, voorzitter

, griffier
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ADVIES over het voorstel tot vaststellen van de nota 'Weerstandsvermogen en risicomanagement'.

Aan de Raad.

In haar vergadering van 4 juli 2007 heeft de commissie Bestuur en Middelen het bovengenoemde
voorstel besproken.

De commissie adviseert unaniem positief over het voorstel. Op grond hiervan stelt de commissie voor
het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 27 augustus 2007.

Den Helder, 4 juli 2007.

commissie Bestuur en Middelen

J.D. de Bruin , voorzitter.

M. Huisman , commissiegriffier.


