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1 Inleiding 

 
 
Risicomanagement heeft in de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. In de media worden 
zaken als de kredietcrisis en problemen in grondexploitaties direct in verband gebracht met (het ontbreken 
van) een goed systeem van risicomanagement. Ook binnen overheidsorganisaties wordt steeds meer 
structureel gewerkt aan risicomanagement.  
 
Ook in de  gemeente Stichtse Vecht is de wens te komen tot structureel risicomanagement. In de 
gemeentebegroting 2012 hebben wij aangegeven te komen tot verdere ontwikkeling van het 
risicomanagement en een structurele inbedding van dit onderwerp in de processen.  
Ons streven is daarbij te komen tot een pragmatische en gedegen methode van risicomanagement. Het 
inschatten van mogelijke toekomstige gebeurtenissen en hun effecten kan er voor zorgen dat een 
organisatie als de gemeente Stichtse Vecht minder wordt verrast en dat er maatregelen genomen kunnen 
worden, mochten er ingrijpende negatieve effecten optreden. Doel hierbij is dat de continuïteit van de 
gemeente en haar dienstverlening zo min mogelijk worden aangetast. Daarnaast is het de bedoeling de 
bewustwording van risico’s te vergroten, zodat deze al in een vroeg stadium in de werkprocessen 
ingebouwd kunnen worden en bij de beleidskeuzen daar rekening mee gehouden kan worden. 
 
Centraal staat de vraag wat een risico is. Hiervoor hanteren wij de volgende definitie: een risico is een kans 
op een niet te voorspellen gebeurtenis, die een nadelig effect kan hebben op de organisatie, de doelen die 
zijn gesteld of de financiële positie van de gemeente. 
 
 

2 Wat is risicomanagement. 
 
 
Risicomanagement is het continue proces van risico’s identificeren en kwantificeren, het ontwikkelen van 
maatregelen om risico’s te beheersen, de naleving van de getroffen maatregelen en het toezien hierop 
alsmede het regelmatig actualiseren van risico’s en de bijbehorende risicobeheersing. Door het 
risicomanagement integraal te benaderen worden deze op het niveau van de politieke-bestuurlijke- en 
organisatiedoelstellingen bezien en geïntegreerd en gecoördineerd over de hele organisatie.  
 
Risicomanagement is niet koste wat kost risico’s vermijden, soms is het bewust accepteren van een risico 
de meest optimale beheersingmaatregel. Risicomanagement verschaft, wanneer goed uitgevoerd, een 
organisatie de mogelijkheid optimaal om te gaan met onzekerheden en dus ook de mogelijkheid om de 
voordelen te benutten die onzekerheden soms bieden. Risicomanagement wordt cyclisch ingezet 
voorafgaand aan en tijdens de (bestuurlijke) werkprocessen, zoals die al bekend zijn in de organisatie. 
 
Onderdeel van risicomanagement is het  zoeken naar en eventueel treffen van beheersmaatregelen:  
activiteiten die de kans op het optreden van risico’s dan wel de gevolgen van risico’s beïnvloeden.  
 
 

3 Wettelijk kader. 
 
Op grond van de Gemeentewet, het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de 
Financiële verordening gemeente Stichtse Vecht moet via de paragraaf Weerstandsvermogen aandacht 
gegeven worden aan de risico’s die de gemeente loopt en het vermogen dat tenminste benodigd is om 
daaraan het hoofd te bieden. Via de vaststelling van deze nota zijn de kaders bepaald voor de wijze waarop 
vorm gegeven wordt aan het benoemen en rapporteren over risico’s.  
Het  concreet benoemen van risico’s en de rapportage daarover zal plaats vinden in de 
beleidscyclusdocumenten: programmabegroting, jaarrekening en bestuursrapportages. De paragraaf 
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bedrijfsvoering in deze documenten zal gebruikt worden om op een centrale plek daarover te rapporteren. 
In de programma’s zal nader ingegaan worden op de politieke risico’s van dat betreffende programma. 
  
 

4  Integraal risicomanagement 
 
 
In deze paragraaf wordt het gekozen model voor integraal risicomanagement voor de gemeente 
Stichtse Vecht beschreven.  Als leidraad voor dit model wordt de eerder geformuleerde definitie van 
integraal risicomanagement gebruikt. 
 
Het proces van integraal risicomanagement is systematisch en cyclisch. Modelmatig kan dat aan de hand 
van de bovengenoemde elementen vorm worden gegeven: 
a. Identificeren; 
b. Beoordelen; 
c. Kwantificeren; 
d. Bepalen van activiteiten en maatregelen; 
e. Uitvoeren van activiteiten en maatregelen; 
f. Evalueren en rapporteren; 
 
Schematisch ziet dat er als volgt uit: 
 
 
 

 
 
Figuur 1: Cyclus risicomanagement. 
 
Om risicomanagement op een goede wijze in Stichtse Vecht een plaats te geven, wordt het onderwerp in  
de bestaande werkprocessen ingebouwd. Deels is dit gebeurd door het onderwerp “risico’s”  tot vaste 
paragraaf te maken in raads- en collegevoorstellen. Hierdoor is  bij elk onderwerp risicomanagement 
ingebouwd.  
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Hiernaast krijgt  het risicomanagement een stevigere en meer permanente plek in de planning- en 
controlcyclus, zowel ten tijde van de begrotingsvoorbereiding als bij het opstellen van de jaarrekening en de 
bestuursrapportages en in de in dit kader te voeren maandgesprekken met de afdelingsmanagers..  
 
Ad a. Identificeren & b. Beoordelen 
Het identificeren van risico’s kan op uiteenlopende manieren plaatsvinden en het aandragen van 
mogelijke risico’s kan uit verschillende hoeken komen. Zo kan men op basis van gebeurtenissen die  in het 
verleden hebben plaatsgevonden, situaties identificeren die mogelijk negatieve effecten hebben op de 
organisatie. Ook nieuwe projecten kunnen nieuwe risico’s met zich mee brengen. De signalen van mogelijk 
nieuwe risico’s kunnen van binnenuit de organisatie komen of van buiten de organisatie, bijvoorbeeld vanuit 
verbonden partijen of de VNG. Van belang is om deze signalen telkens weer te toetsen. Daarnaast is 
tenslotte in het verleden al een inventarisatie van risico’s gedaan, welke als basis kan dienen voor het 
risicomanagement.  
 
Het identificeren en beoordelen van risico’s wordt gedaan door de deskundige (medewerker). Deze bepaalt, 
samen met zijn collega-deskundigen, de classificatie en deze worden door hen, tezamen met hun 
leidinggevende,  gerankt. Door de deelname van meer personen met verschillende achtergronden worden 
de subjectiviteiten zoveel mogelijk geneutraliseerd. 
 
Ad c. Kwantificeren 
Het is van belang om in het kader van het risicomanagement onderscheid te maken in verschillende 
invalshoeken waarin risico’s zich kunnen voordoen. Niet alleen financiële risico’s kunnen hun invloed 
hebben, ook vanuit beleidsmatige hoek, juridische hoek, uit oogpunt van imago of op het personele vlak 
kunnen gebeurtenissen effecten hebben, die onder de gevolgen van risico’s  geschaard moeten worden. 
Deze invalshoeken zijn in de eerste regel opgenomen. 
In de tabel is  voorts een verwoording opgenomen van de mate waarin de betreffende invalshoek aan de 
orde is in een risico.  
 

 Financiële bandbreedte imagobeeld beleidsdoelstelling Juridisch  aspect Personeel 

1 < € 50.000 Enkele personen Geen bedreiging voor de 

doelstelling 

Geen  Enkele 

medewerkers 

2 50.000 tot 250.000 Lokale pers Minimale bedreiging voor de 

doelstelling 

gering Meerdere 

medewerkers 

3 250.000 tot 500.000 Regionale 

pers/nalatigheid 

Bedreiging voor de doelstelling gemiddeld Team 

4 500.000 tot 1.000.000 Landelijke 

pers/mismanagement 

Ernstige bedreiging voor de 

doelstelling 

groot Afdeling 

5 > 1.000.000 Landelijke pers/opzet Zeer ernstige bedreiging voor de 

doelstelling 

 Zeer groot Hele 

organisatie 

 
 
Bij de analyse van de in kaart gebrachte risico’s wordt het referentiebeeld van de betreffende invalshoek 
gezocht en het daarbij behorende aantal punten.  Door per risico de punten voor alle invalshoeken te 
totaliseren kan de totaalscore worden bepaald. Met behulp van deze totaalscore kunnen risico’s worden 
gerangschikt en wordt inzichtelijk welke risico’s het meest belangrijk zijn om te worden beheerst. Ook 
komen op basis hiervan de toprisico’s met de hoogste score boven drijven.  
Als voorbeeld: in de paragraaf weerstandvermogen wordt als risico benoemd “grootschalige uitval van 
geautomatiseerde systemen. Aangegeven wordt dat er risico’s zijn voor de dienstverlening en kosten van 
herstel. Deze zou op de volgende wijze gescoord kunnen worden:  

- Financieel:kosten van extra (interne en externe) personele inzet voor herstel (b.v. 4 fte inhuur 
gedurende 2 weken a € 100/uur: € 32.000, 1 punt) 
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- Imago: berichten in regionale pers (3 punten) 
- Beleidsdoelstelling: bedreiging voor de doelstelling van goede en snelle dienstverlening (3 punten) 
- Juridisch: geen juridische aspecten (1 punt) 
- Personeel: consequenties/betrokkenheid voor de medewerkers van het team automatisering (2 

punten).  
Dit risico (nogmaals, als voorbeeld) scoort 10 punten en kan daarmee vergeleken worden met de zwaarte 
van andere risico’s. 
 
Ad d. Bepalen van activiteiten en maatregelen 
Nadat de risico’s zijn geïdentificeerd, geanalyseerd en waar mogelijk gekwantificeerd is het moment 
gekomen om beheersmaatregelen in kaart te brengen. Welke maatregelen kunnen genomen worden? 
Hierbij kan gedacht worden aan: het risico vermijden, verminderen of te accepteren. Ook kan gekozen 
worden om een risico over te dragen aan een andere partij (verzekeraar, aannemer, ontwikkelaar, etc.).  
 
Ad e. Uitvoeren van activiteiten en maatregelen.  
Elke beheersmaatregel wordt tenslotte, onder verantwoordelijkheid van de programmahouder, toegewezen 
aan de persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de beheersmaatregel.  
Op regelmatige basis, via de maandgesprekken met de afdelingsmanagers wordt gekeken of de 
beheersmaatregelen zijn uitgevoerd, of ze het gewenste effect hebben gehad en welke nieuwe risico’s er 
eventueel bij zijn gekomen.  
 
Ad f. Evalueren en rapporteren. 
Het evalueren van het gevoerde risicomanagement is een essentieel onderdeel van 
risicomanagement. Evaluatie heeft tot doel om het proces te verbeteren, om er van te leren. 
Daarnaast is evalueren van belang om verantwoording af te kunnen leggen. Bij de evaluatie kan het 
gehele proces worden bekeken. Hierbij kunnen bijvoorbeeld de volgende vragen worden gesteld: 
o In hoeverre is de inschatting van de kans en het maximale effect correct? Moet deze worden 

aangepast naar aanleiding van veranderde omstandigheden? 
o Hebben de getroffen beheersmaatregelen geleid tot grotere beheersing van het risico? 
o Hoe staat het met de planning? Worden er deadlines overschreden? 
o Zijn er nieuwe risico’s gesignaleerd? 
o Als een risico zich heeft voorgedaan was dit dan juist ingeschat? Hoe zat het met de 

beheersmaatregelen? 
Het ligt voor de hand om de rapportagemomenten over risico’s parallel te laten lopen aan de P&C cyclus. 
Zoals eerder aangegeven kunnen programmabegroting, jaarrekening en bestuursrapportages gebruikt 
worden om  gemeentebreed inzicht te geven in het risicoprofiel van de gemeente Stichtse Vecht.   
 
 

5 Taken en rollen binnen het risicomanagement. 
 
Voor zover het de politiek/bestuurlijke aspecten van het risicomanagement betreft, geldt de volgende 
verdeling qua taken en rollen. 
De gemeenteraad stelt  kaders, het college voert het beleid uit binnen de gestelde kaders. De raad 
controleert vervolgens in hoeverre de uitvoering van het beleid door het college binnen de vastgestelde 
kaders heeft plaatsgevonden en of hierin voldoende rekening is gehouden met de aanwezige risico’s. De 
gemeenteraad heeft derhalve een controlerende, kaderstellende (deze nota), toetsende en  
toezichthoudende rol. Het college informeert de raad over het risicomanagement via P&C-producten.  
Hierbij wordt over risico’s  gerapporteerd, rekening houdende met geheimhouding en risico’s die onder de 
rechter zijn.  
Het college van burgemeester en wethouders is bestuurlijk verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de 
gemeente Stichtse Vecht en daarmee voor al haar beleid en bijkomende risico’s. Het college zorgt er voor 
dat de doelstellingen van risicomanagement worden bereikt. Hiertoe gaat het College bij elk voorstel na wat 
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de belangrijkste risico’s zijn en rapporteert dit aan de raad zodat hij op de hoogte is van de risico’s die het 
realiseren van de beleidsdoelstellingen in de weg kunnen staan. Het college stelt vast (eventueel via de 
raad, indien er b.v. middelen beschikbaar gesteld moeten worden) welke beheersmaatregelen worden 
genomen en eventueel welk budget daar voor nodig is.  
De gemeentesecretaris/algemeen directeur  is, als hoofd van de organisatie, op dit punt organisatorisch 
eindverantwoordelijke.  
 
 

6 Benodigde en beschikbare 
weerstandscapaciteit. 

 
Ter dekking van kosten, die optreden als risico’s zich voordoen, dient de gemeente te beschikken over 
weerstandsvermogen.  Dit weerstandsvermogen, of ook wel aangeduid als weerstandscapaciteit,  bestaat 
uit twee onderdelen, de structurele en de incidentele weerstandscapaciteit.  
 
Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen 
worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de 
uitvoering van bestaande taken. Structurele middelen zijn het structureel saldo van de begroting en de 
onbenutte belastingcapaciteit.  
 
De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen dat ingezet kan worden om eenmalige tegenvallers op 
te vangen. In beginsel betreft dit de optelsom van het vrij aanwendbare deel van de reserves, de Algemene 
reserve en de raming voor onvoorziene uitgaven.  
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de 
financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare 
weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven. 
 

Risico's:  
 

Bedrijfsproces 
Financieel 

Imago / politiek 
Informatie / strategie 

Juridisch / aansprakelijkheid 
Letsel / veiligheid 

Materieel 
Milieu 

Personeel / arbo 
Product 

 Weerstandscapaciteit :  
 

Algemene reserve (minimum 
weerstandsvermogen) 

Post onvoorzien 

   
 

  

 ratio weerstandsvermogen  
 

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicoanalyse voortvloeit kan worden afgezet tegen de 
beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt de ratio  weerstandsvermogen. 

Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare 
weerstandscapaciteit  
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Benodigde 
weerstandcapaciteit 

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, dient te worden vastgesteld welke ratio de gemeente 
Stichtse Vecht  nastreeft. Algemeen aanvaard is de normering van Nederlands Adviesbureau voor 
Risicomanagement (NAR). Hiertoe wordt gebruik gemaakt van onderstaande waarderingstabel. 

Ratio Weerstandsvermogen Betekenis 

A >2 Uitstekend 

B 1,4 tot 2,0 Ruim voldoende 

C 1,0 tot 1,4 Voldoende  

D 0,8 tot 1,0 Matig 

E 0,6 tot 0,8 Onvoldoende 

F >0,6 Ruim onvoldoende 

Dit betekent dat bij een ratio van 1 het weerstandsvermogen voldoende is om de financieel vertaalde 
risico’s met een zekerheid van 90% op te vangen. 

Als kader voor onze gemeente wordt een ratio weerstandsvermogen in categorie C (“voldoende”) als 
acceptabel geacht. Ter illustratie: in de begroting 2013 is de uitkomst van de berekening van deze ratio 
1,45. 
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