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Zaaknummer: 
2014/82655 
Referentie:      
2014/82666 

Raadsvergadering d.d.  28 oktober 2014 agendapunt  12     
   
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 7 oktober 2014 
 
Portefeuillehouder:   mevr. N. Hofstra 
Behandelend ambtenaar: mevr. M.M.A. van der Hagen 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 975 
E-mail adres:                m.hagen-seegersvander@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Nota weerstandsvermogen en risicomanagement (ter inzage) 
 
Onderwerp 
Actualisatie van de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 
 
Gevraagd besluit 
Instemmen met de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2014. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
We willen bereiken dat de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement weer actueel is. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De huidige Nota weerstandsvermogen en risicomanagement is door de raad vastgesteld op 25 januari 
2011. Deze nota is toe aan een actualisatie door enerzijds een aanpassing van het BBV (Besluit 
Begroting en Verantwoording) per 1 juli 2013 en anderzijds het vanaf het jaarverslag 2013 meenemen 
van de reserve inkomensfunctie (Essentreserve) bij de bepaling van het weerstandsvermogen. De 
aanpassingen in de geactualiseerde Nota weerstandsvermogen en risicomanagement richten zich 
alleen op deze onderdelen omdat de overige uitgangspunten in de nota, bijvoorbeeld over de wijze 
waarop het weerstandsvermogen wordt bepaald, nog steeds actueel zijn. Dit laatste is bevestigd door 
zowel de provincie als toezichthouder en de accountant als controleur van de jaarrekening.  
 
Wijzigingen n.a.v. aanpassing BBV 
De aanpassing van 1 juli 2013 van het BBV heeft betrekking op de Paragraaf weerstandsvermogen. 
Vóór die datum moest er sprake zijn van een Paragraaf weerstandsvermogen, ná die datum van een 
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Behoudens de naamswijzigingen en de 
bijbehorende verwijzingen heeft deze aanpassing geen verdere inhoudelijke consequenties omdat wij 
in de Paragraaf weerstandsvermogen al uitgebreid ingingen op risicobeheersing. 
 
Wijzigingen n.a.v. reserve met inkomensfunctie (Essentreserve) meetellen in het 
weerstandsvermogen 
In de weerstandscapaciteit in de vermogenssfeer werd tot vóór het jaarverslag 2013 alleen de 
algemene reserve grote investeringen en de algemene reserve calamiteiten meegenomen (en de 
reserve OBT, maar die is opgeheven). In het door de raad vastgestelde jaarverslag 2013 is ook de 
reserve inkomensfunctie (Essentreserve) meegenomen als onderdeel van de weerstandscapaciteit. 
Hiervoor is gekozen omdat deze reserve niet is geoormerkt zoals de algemene reserves. Wel is het zo 
dat bij aanwending van deze reserve dekking gevonden moet worden voor de misgelopen rentebaten. 
De nota is aangepast op deze aanvulling. Tekstueel geeft dat met name aanpassingen in paragraaf 
2.2. 
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Wat ging er aan vooraf 
De huidige Nota weerstandsvermogen en risicomanagement is door de raad vastgesteld op 25 januari 
2011. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
n.v.t. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
n.v.t. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
n.v.t. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           
 


