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Onderwerp:  Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2015 

 

Gevraagd besluit: 

1. Vaststellen nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2015; 

2. Intrekken nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2011. 

 

 

Publiekssamenvatting 

In 2011 heeft de raad de nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2011 vastgesteld. 

De nota moet volgens de financiële verordening (art. 212) eens in de vier jaar worden geëvalueerd. De nota 

'weerstandsvermogen en risicomanagement' heeft als doel om risico's op een gestructureerde wijze te 

beheersen en financiële tegenvallers tegen te gaan zodat sprake is van een gezonde financiële positie van de 

gemeente. Met een gezonde financiële positie wordt voorkomen dat er bij tegenvallers direct moet worden 

bezuinigd of beleid drastisch moet worden bijgesteld. De nota is geëvalueerd om te beoordelen of de gewenste 

doelen worden gehaald en wat naar de toekomst toe kan worden verbeterd. 

 

 

Inleiding 

In 2011 heeft de raad de nota ‘weerstandsvermogen en risicomanagement 2011’ 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 vier jaar geëvalueerd en geactualiseerd. 

 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Met een gezonde financiële positie wordt voorkomen dat er bij tegenvallers direct moet worden bezuinigd of 

beleid drastisch moet worden bijgesteld. 

 

 

Kader 

De volgende kaders zijn toegepast op de nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2015:  BBV artikel 11: hierin is vastgesteld welke onderwerpen minimaal in de paragraaf weerstandsvermogen 

en risicobeheersing aan de orde moeten komen.  de financiële verordening ex artikel 212, artikel 17: hierin worden de uitgangspunten voor het financiële 

beleid en financiële beheer voor het weerstandsvermogen en risicobeheersing vastgesteld. 

 

Het risicomanagement in deze nota beperkt zich vooral tot financiële risico’s. Er bestaan ook politieke, imago en 
juridische risico’s. Deze vormen geen onderdeel van de nota. 
 

 

Argumenten 

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 
jaarrekening van 2014 niet gerealiseerd (de ratio kwam uit op 1,19).  De begroting van 2016 laat een ratio zien 

van 1,27 wat weer boven de minimale verhouding ligt. Doordat de weerstandsratio binnen de marge van 1 en 

1,4 ligt kan gesteld worden dat er genoeg vermogen aanwezig is om financiële tegenvallers op te kunnen 

vangen en dat de continuïteit van de normale bedrijfsvoering niet in gevaar komt. 
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De systematiek die de afgelopen jaren gehanteerd is voor het risicomanagement bevalt over het algemeen 

goed. Er wordt systematisch uitvoering gegeven aan de uitgangspunten en maatregelen in de paragraaf 

weerstandsvermogen bij de jaarrekening en de begroting. Een belangrijk aandachtspunt blijft de borging van 

risicomanagement in de Planning en Control cyclus waarbij geïnventariseerde risico’s en genomen 
beheersmaatregelen regelmatig worden getoetst. De beheersmaatregelen die genomen kunnen worden om 

risico’s te verkleinen of te voorkomen zijn onderbelicht. In deze nieuwe nota wordt daarom ook aandacht 

besteed aan mogelijke beheersmaatregelen die (in de toekomst) genomen kunnen worden om risico’s te 
minimaliseren. 

 

De systematiek voor de berekening van het weerstandsratio zoals die vorig jaar werd gehanteerd bleek voor de 

verstrekte garanties en geldleningen aan derden niet goed toepasbaar. In deze nieuwe nota wordt daarom een 

verfijning aangebracht in de voorgaande systematiek wat een nauwkeuriger beeld geeft van de mogelijke 

risico’s.  
Voor de reeds bestaande leningen en garanties blijven de rekenpercentages ten tijde van verstrekking van 

kracht. Met de toepassing van de nieuwe rekenpercentages zou het beslag op het weerstandsvermogen groot 

zijn. Via een zogenaamde ‘sterfhuisconstructie’ worden de oude leningen en garantstellingen afgebouwd. 
 

In aanvulling op de totale risico-inventarisatie wordt een risicomatrix gepresenteerd. Op deze manier wordt in 

één overzichtelijk plaatje het totaal aan mogelijke risico’s weergegeven.   
 

Om risicomanagement beter  te borgen in de Planning en Control cyclus is in de beleidsnota een checklist 

opgenomen van onderwerpen die minimaal per risico geïnventariseerd moeten worden. Dit is nodig om zowel 

alle informatie over een bepaald risico in beeld te krijgen als om aan het einde van het jaar te evalueren wat de 

stand van zaken is  van het  betreffende risico. Ook wordt hiermee meer nadruk gelegd op de genomen 

beheersmaatregelen. 

 

Naast de aanvulling op het proces van risicoinventarisatie is de gemeentelijke stresstest als nieuw element 

opgenomen in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement. Enerzijds is dit vanwege nieuwe BBV 

regels gedaan en anderzijds zijn indicatoren die in de stresstest worden uitgewerkt nu beleidsmatig uitgewerkt 

in een nota.  

De vernieuwde BBV schrijft voor dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing uitgebreid wordt 

met een zestal kengetallen, te weten:  Netto schuldquote en Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte 

van de eigen middelen. Het geeft een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de 

exploitatie drukken.  Solvabiliteitsratio 

Dit geeft inzicht in de mate waarin de medeoverheid in staat is aan zijn financiële verplichtingen te 

voldoen.  Grondexploitatie 

Dit geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten.  Structurele exploitatieruimte 

De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een 

gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of 

structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.  Belastingcapaciteit 

Geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijke 

gemiddelde. 

 

Door middel van deze kengetallen wordt beoogd meer transparantie te krijgen in de financiële positie en een 

bijdrage in de kaderstellende en controlerende rol van de raad. De kengetallen die in de stresstest worden 

uitgewerkt bevatten ook de door de BBV verplichte kengetallen en zijn  daarom als één afzonderlijk hoofdstuk 

opgenomen in de nieuwe nota weerstandsvermogen en risicomanagement. 

 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Niet onderzocht. Het voorstel komt niet in aanmerking voor een referendum op grond van 

Referendumverordening Den Helder 2012 Artikel 2; lid c, gemeentelijke procedures. 

 

 

Financiële consequenties 

Geen. 

 

 

 



 

  Raadsvoorstel ¥ Pagina 3 van 3 

Communicatie 

Geen persbericht. 

 

 

Realisatie 

Een beleidskader voor de bepaling van het gemeentelijk weerstandsvermogen en het risicomanagement voor 

de periode van 2015 tot en met 2019. 

 

Den Helder, 27 oktober 2015. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  

 


