
 

Raadsvergadering d.d. 4 december 2012. agendapunt 7A 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 26 november 2012. 
 
Onderwerp:        Stresstest gemeente Tynaarlo 
 
Portefeuillehouder:        Initiatiefvoorstel van de fractie van D66 
Behandelend ambtenaar:  -- 
Doorkiesnummer:              050-3095141 
E-mail adres:                     h-m.engels@online.nl 
Gevraagd besluit:        instemmen met het uitgangspunt om een stresstest voor de gemeente   
                                          Tynaarlo uit te laten voeren en daarvoor de kaders in de uitwerking aan 
                                          het college van burgemeester & wethouders mee te geven. 
 
Bijlagen:                            informatie stresstest gemeenten, zie ondermeer: 
http://www.vngmagazine.nl/nieuws/3526/bijval-voor-stresstest-gemeenten 
http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/roep-om-stresstest-voor-kleinere- 
gemeenten.8500727.lynkx 
 
 

Toelichting 

Op 7 mei van dit jaar maakte Binnenlands Bestuur melding van doemscenario’s voor gemeenten als 
gevolg van stresstesten die gemeenten hebben laten uitvoeren. 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven hebben als eerste gemeenten in Nederland de effecten 
van een aantal doemscenario's op hun eigen huishoudboekjes en die van hun burgers laten 
doorrekenen. 
 
Onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek presenteerde de resultaten van de eerste 
gemeentelijke stresstesten. Bij grote banken is het al langer goed gebruik de gevolgen van mogelijke 
crisissituaties door te rekenen. De vier grote gemeenten hebben als eerste overheidsinstellingen hun 
financiële rekbaarheid laten onderzoeken. 
De Raad voor de Financiële Verhoudingen (RFV) stelt dat het van belang is dat er een goed onderbouwd 
beeld van de begroting en meerjarenraming bestaat. Die zijn immers omgeven met onzekerheden. Een 
soort stress-test voor het financieel beleid van gemeenten, waarbij aan de hand van verschillende 
scenario’s het financiële perspectief wordt geschetst, zou helpen. Ook de RFV stelt dat net als  voor 
banken er speciaal voor gemeenten een stress-test moet komen, die inzicht moet geven in hoe de 
gemeente er financieel voor staat. 
 
Wat is een stress-test 
 
Wij als D66 fractie zijn van mening dat de gemeente Tynaarlo zich anno 2012 in een tijd van transitie 
bevindt , waarin de grenzen van bestaande manieren van organiseren zijn bereikt. Dit geldt ook voor de 
financiële functie. Het is tijd om nieuwe en financieel verantwoorde wegen te bewandelen. De begroting 
2013  is weliswaar vastgesteld, maar wij vragen ons af of deze begroting een reëel beeld geeft. Worden 
risico´s gedekt door voldoende weerstandscapaciteit én past de organisatie van de financiële functie 
optimaal?  



 

De decentralisaties, de krapte op de arbeidsmarkt en de aanhoudende crisis versterken volgens onze 
fractie de noodzaak om voor de gemeente een stress-test uit te laten voeren. 
De fractie van D66 wil weten waar de gemeente Tynaarlo in dat opzicht staat en welke routes tot de 
mogelijkheden behoren. Juist in deze economische tijden is dit voor onze gemeente en onze burgers van 
belang. 
Zo’n stress-test geeft ons als gemeente inzicht in: 
1. de organisatie van de financiële functie en  
2. de financiële systematiek, in dit geval: 

• Belastingen (waaronder mogelijk de vrije belastingruimte) 
• Inkomstenverwerving (waaronder de subsidieverwerving) 
• Grondexploitatie (en de relatie tot de gemeentebegroting)   
• Treasury (rekenrente en renteresultaat) 
• Investeringen (afschrijvingen en onderuitputting) 
• Reserves/voorzieningen (de omvang, meerjarige ontwikkeling en aanwendingsmogelijkheden) 
• Exploitatiebudgetten (inclusief verstrekte subsidies en bijdragen aan gemeenschappelijke    
       regelingen) 

Dit inzicht moet voor de gemeente Tynaarlo uitmonden in een concreet advies om de begroting verder op 
orde te brengen, de risico’s écht te beheersen en inzicht in de organisatie van de financiële functie in 
relatie tot de overige organisatieontwikkelingen binnen de gemeente. 
Onlangs heeft de gemeente Meppel ( 32.000 inwoners) een dergelijke test laten uitvoeren en heeft de 
gemeenteraad kennis genomen van de resultaten. 
  
De kosten van zo’n stress-test bedragen afgerond ongeveer €  5.000,-. De fractie van D66 is van mening 
dat deze kosten opwegen tegen het belang om een dergelijke test uit te laten voeren. 
 
Kaders voor de stress-test Tynaarlo 
 
Wij stellen ons voor om deze test binnen een aantal kaders uit te laten voeren en zonder daarbij en 
daarin uitvoerig te willen zijn, daarbij de volgende uitgangspunten hanteren. 
 
1. begrenzing op onderdelen:  
Voor het laten uitvoeren van deze test stellen wij voor om deze te begrenzen voor de onderdelen:  

• Belastingen  
• Inkomsten 
• Grondexploitatie  
• Treasury  
• Investeringen  
• Reserves/voorzieningen  
• Exploitatie 
 

2. heldere bestuurlijke afweging voor de gemeenteraad: 
Als gemeenteraad helder de bestuurlijke afweging kunnen maken tussen het gewenste beleid en de 
(schaarser wordende) financiële middelen.    
 
3. integrale afweging tussen beleid en middelen versterken: 
Voor onze gemeente gaat het ons om inzicht te krijgen in onze financiële huishouding. Wij willen op basis 
van de beoordeling van de financiële positie de integrale afweging tussen beleid en middelen kunnen 
versterken.  
 
4. financiën 
De kosten van dit onderzoek ten laste te brengen van de post onvoorzien 2013 
 



 

 
 
 

Gevraagd besluit: 

instemmen met het uitgangspunt om een stresstest voor de gemeente Tynaarlo uit te laten voeren en 
daarvoor de kaders in de uitwerking aan het college van burgemeester & wethouders mee te geven. 
 
 
 
Namens de fractie van D66 
 
 
Mevr. M.A. Engels – van Dijk (fractievoorzitter) 
 


