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TOELICHTING
Inleiding
In de begroting 2011 is al de paragraaf weerstandsvermogen in de nieuwe stijl is opgenomen, waarbij
een methodiek wordt gehanteerd om de risico’s te kwantificeren. De kaders voor die methode zijn
opgesteld in een notitie begin 2010, die vervolgens beoordeeld is door de accountant (als een van de
accenten die door de gemeenteraad aan de accountant was meegegeven). De accountant heeft positief
geadviseerd over de opgezette methode van risico-inventarisaties. In de nota weerstandsvermogen
worden deze kaders samengevat en wordt de werkwijze hoe met de inventarisatie van risico’s, de
bepaling van het weerstandsvermogen en de beoordeling van de weerstandscapaciteit aangegeven.
Belangrijkste uitgangspunten in de nota zijn:
Weerstandsvermogen bestaat uit die componenten die ook vrij beschikbaar zijn.
In de opzet nu is gekozen voor de reserves die vrij besteedbaar zijn. Alle andere reserves, die nodig zijn
voor uitvoering bestaan beleid worden buiten beschouwing gelaten. Daarnaast bestaat
weerstandsvermogen uit onvoorzien en onbenutte belastingcapaciteit . In wezen kan de onbenutte
belastingcapaciteit ook een meerjarig of zelf structureel karakter hebben. In de berekening wordt
uitgegaan van een eenmalige inzet van deze mogelijkheid.
Wie doet wat bij het opstellen en actualiseren van de paragraaf weerstandsvermogen
Wie doet wat; de verdeling van taken en bevoegdheden in het opstellen en actualiseren van de
paragraaf. Daarin is de bepaling van omvang en beheer maatregelen iets wat in de lijn ligt van
afdelingshoofden. De controller coördineert en bewaakt dubbelingen of tegenstrijdigheden. Onder die
coordinatie komt het advies en voorstel aan B&W, via pfh Financien
Risicobepaling van grondexploitaties vindt op een eenduidige manier vast, die aansluit bij de jaarlijkse
actualisatie van grondexploitaties en daarbij behorende risicoanalyses. Dit heeft een bijzondere
aandacht, omdat dit complex te berekenen en een substantiële omvang heeft. De gekozen methode sluit
aan bij de werkwijze die nu al wordt gehanteerd, en die is op basis van 2 risicomethoden “objectief”te
maken.
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Ieder jaar actualiseren met een doorkijk naar de komende 4 jaren
Bij begroting dit uitvoerig op te stellen, ook met een verwachting naar de komende 4 jaren toe. Op die
manier ontstaat tijdig een inzicht in de verwachte ontwikkeling van de weerstandscapaciteit (de ratio van
weerstandvermogen)
Vervolgprocedure
Ieder jaar wordt bij de begroting een actualisatie van de risico’s doorgevoerd, en wordt ook voor de jaren
van de meerjarenbegroting een indicatie gegeven van de ontwikkeling van de ratio van
weerstandsvermogen. In de nota wordt aangegeven hoe die ratio wordt samengesteld en hoe die moet
worden geïnterpreteerd.
Financiële consequenties
Geen
Adviezen
De opzet en de werkwijze van risico-inventarisatie zijn begin 2010 voorgelegd aan de accountant die
daarop positief over heeft geadviseerd.
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