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Aanleiding
Tijdens de raadsvergadering van 7 november jl. zijn bij de behandeling van de begroting vragen 
gesteld over de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. In deze raadsinformatiebrief 
geven wij antwoord op de gestelde vragen.

Informatie
Zoals u heeft kunnen lezen hebben we in 2019 het risicomanagement verder doorontwikkeld. Dit is al 
een aantal jaar geleden in gang gezet maar nu was dit voor het eerst ook te zien in de begroting. 
Belangrijkste kenmerk van de nieuwe aanpak is een nieuwe manier om de risico’s te inventariseren en 
kwantificeren. De risico’s worden binnen de gemeentelijke organisatie in dialoog opgehaald waarbij 
verschillende disciplines aan tafel zitten. Dit zorgt voor verschillende invalshoeken en helpt om de 
risico’s aan te scherpen en te kwantificeren. Enkele elementen uit dit proces lichten we graag 
uitgebreider toe. 

Risicodefinitie
Een risico is een onzekere gebeurtenis met invloed op het realiseren van de doelen. De risico’s 
worden gekwantificeerd op basis van kans en verwacht gevolg. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 
het mogelijk gevolg op financiën, imago en beleidsdoelstelling. 

Bruto en netto kwantificeren
Risico’s worden eerst bruto gekwantificeerd. Dit is een inschatting van de kans dat de gebeurtenis zich 
voordoet en het verwachte gevolg zonder rekening te houden met (mogelijke) maatregelen. 
Afhankelijk van de gekozen strategie (accepteren, verkleinen, vermijden, verzekeren) worden 
vervolgens maatregelen benoemd en geïmplementeerd. Voor zover deze al geïmplementeerd zijn 
volgt een netto inschatting van kans en gevolg. Deze netto inschatting is relevant om te weten welke 
risico’s de gemeente loopt en voor berekening van het weerstandsvermogen.
Een voorbeeld waarbij dit duidelijk blijkt is het risico op planschadeclaims. Zonder maatregelen is de 
kans hierop relatief groot. Echter door diverse maatregelen (waaronder het uitvoeren van 
planschadeanalyses voor wijzigingen, afsluiten van overeenkomsten waarbij het planschaderisico 
wordt overgedragen en het vormen van reserveringen voor planschades in grondexploitaties) wordt 
zowel de kans als het verwachte financiële gevolg verlaagd. Hierdoor komt het netto risico uit op een 
risico met een kans van 10% en netto verwacht gevolg van € 50.000. 

Financieel gevolg
De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is gericht op de financiële risico’s, dus op 
risico’s met een financieel gevolg. Het financieel gevolg moet op drie niveaus worden ingeschat: het 
minimale gevolg, het verwachte gevolg en het maximale gevolg. Omdat het verwachte gevolg de 
omvang van het risico het beste weergeeft wordt dit toegelicht in de kopteksten van de begroting en in 
de bijlage bij de technische vragen.
Dit is overigens een afwijking van de paragrafen in eerdere begrotingen: toen werd het maximale 
financiële gevolg benadrukt.



Algemene risico’s: risico’s zonder kwantificatie
Er zijn ook enkele risico’s opgenomen zonder financieel gevolg. Dit zijn risico’s waarbij de onzekerheid 
(nog) zo groot is dat het niet goed mogelijk is om de financiële gevolgen van deze risico’s te 
kwantificeren. Ze zijn als algemene risico’s ook toegelicht in de paragraaf. Hieronder valt bijvoorbeeld 
het risico als gevolg van de stikstofproblematiek. Dat hier geen financieel gevolg is ingeschat wil 
nadrukkelijk niet zeggen dat wij er vanuit gaan dat er hier geen financieel risico is. 
Zoals toegelicht worden de risicoprofielen periodiek geactualiseerd, in ieder geval twee keer per jaar 
voor de begroting en de jaarrekening. Bij iedere actualisatie wordt bekeken of er meer informatie is op 
basis waarvan kwantificering van deze algemene risico’s alsnog kan plaatsvinden.

Risico’s grondexploitatie
De risico-inventarisatie van de grondexploitaties is nog niet gewijzigd afgelopen jaar. Dit betekent dat 
net als andere jaren de risico’s zijn ingeschat met een bijbehorende kans zoals toegelicht in de 
paragraaf grondbeleid van de begroting. Het totaal wordt vervolgens overgenomen in de paragraaf 
weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het totale financiële gevolg van de grondexploitaties is 
ingeschat voor het minimale gevolg (€ 0), verwachte gevolg (€ 4,6 miljoen) en maximale gevolg (€ 9,2 
miljoen, conform de paragraaf grondbeleid). 
Op dit moment zijn we aan het bekijken hoe we hier in de toekomst mee om willen gaan en of dit de 
beste werkwijze is. De resultaten hiervan zult u kunnen lezen in de jaarrekening 2019.

Ontwikkelingen van invloed op de schattingen
Rekening houdend met de behandeltermijnen en de tijd die het voorbereiden van de begroting en/of 
jaarrekening kost, zijn de peilmomenten voor de risico-inventarisatie juli (begroting) en februari 
(jaarrekening). Hierdoor kunnen ontwikkelingen tussen deze momenten en de behandeling in de raad 
niet worden verwerkt in de paragraaf. Uiteraard betekent dit dat inschattingen anders kunnen zijn 
wanneer recente ontwikkelingen mee worden genomen.

Wat hadden we graag anders gedaan?
Tijdens de bespreking in de raadsvergadering op 7 november jl. werden enkele afwijkingen 
geconstateerd tussen de begroting en de bijlage bij de beantwoording van de technische vragen. Het 
is uiteraard nooit de bedoeling geweest dat dit een zoekplaatje zou worden. Daarom verstrekken we 
graag alsnog duidelijkheid over de juiste informatie en de informatie die er had moeten staan.

Bij de risico’s is het verwachte financiële gevolg vermeld. Dit is niet consistent gedaan bij het risico 
van de grondexploitaties. Het maximale financiële gevolg van dit risico is geschat op € 9,2 miljoen. Het 
verwachte bedrag is echter € 4,6 miljoen. Dit bedrag had dus ook in de kop vermeld moeten worden. 
Het juiste bedrag is vermeld in de bijlage en is ook goed doorgerekend in de berekening van het 
benodigde weerstandsvermogen.

Bij De Voorste Venne is ook een verschil geconstateerd. Voor De Voorste Venne zijn twee 
verschillende risico’s onderkend. Het risico op oninbaarheid van onze openstaande vorderingen van 
€ 200.000 (kans 90%) en een risico op een noodzakelijke aanvullende bijdrage van € 100.000 (kans 
50%). Dit was een wijziging op het laatste moment. Voorheen was dit als één risico opgenomen. Deze 
wijziging is juist opgenomen in de begroting, echter niet in de bijlage. Hierin zijn twee risico’s 
opgenomen voor respectievelijk € 300.000 (kans 90%) en € 100.000 (kans 50%) die ook in de 
berekening van het benodigde weerstandsvermogen zijn meegenomen. Dit betekent dat het 
benodigde weerstandsvermogen in de begroting te hoog is weergegeven. Om de impact hiervan vast 
te stellen is de berekening opnieuw uitgevoerd nu met de juiste risico’s. Dit levert een benodigd 
weerstandsvermogen op van € 8,6 miljoen, een afwijking van € 100.000 (lager). 

Na deze signalen hebben wij alle risico’s nog eens nagelopen. Hierbij zijn geen andere afwijkingen 
geconstateerd. 



Er zijn voor de jaarrekening 2019 wijzigingen doorgevoerd in het proces van de totstandkoming van 
de paragraaf. Hierdoor wordt de kans op afwijkingen kleiner.

Wat betekent dit voor de begroting 2020?
Zoals u hiervoor heeft kunnen lezen is de impact van het verschil in het risico van oninbaarheid van de 
vorderingen van De Voorste Venne gering geweest op het benodigde weerstandsvermogen. Gezien 
de marge ten opzichte van het beschikbare weerstandsvermogen zou dit niet van invloed zijn geweest 
op de besluitvorming rondom de begroting.


