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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. Instemmen met het systeem van beoordeling van risico’s vanuit de invalshoeken financiën, imago, 

beleidsdoelstelling, juridisch en personeel. 
2. Instemmen met de norm “voldoende” (weerstandsratio tussen 1 en 1,4) als norm voor de gemeente 

Stichtse Vecht. 
3. Instemmen met het feit dat gerapporteerd wordt over risicomanagement via de programmabegroting 

en –rekening, alsmede via de bestuursrapportages. 
4. De nota risicomanagement Stichtse Vecht 2012 vast stellen. 

 
 
Samenvatting 
 
 
Middels dit voorstel wordt een nota risicomanagement aan de raad voorgelegd. Met deze nota wordt het 
integraal risicomanagement bestuurlijk en in de organisatie vorm gegeven. Het risicomanagement krijgt 
een plek in de planning- en controlcyclus, zodat de raad via de begroting, de rekening en de 
bestuursrapportages wordt geïnformeerd over risico’s, de ontwikkelingen daarin en de stand rond 
beheersmaatregelen, het benodigde weerstandsvermogen en de beschikbare weerstandscapaciteit. Met 
de vaststelling van de nota  worden de kaders, alsmede de voor deze gemeente wenselijke 
weerstandsratio, vastgelegd.  
 
 
 
 
Bijlagen 
- Nota risicomanagementbeleid Stichtse Vecht 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Risicomanagement is een nuttig instrument dat ingezet kan worden om risico’s effectiever en efficiënter te 
beheersen en de doelstellingen van de gemeente Stichtse Vecht te realiseren. Deze doelstellingen zijn 
vastgelegd in besluiten van uw raad, in het coalitie-akkoord en het collegeprogramma.  
Het expliciet op de kaart zetten van risicomanagement draagt bij aan het 
risicobewustzijn van de organisatie en geeft het management meer mogelijkheden proactief 
te sturen op risico’s. 
Met het implementeren van risicomanagement wordt het volgende beoogd: 
- inzicht krijgen in de strategisch risico’s die de gemeente Stichtse Vecht loopt en daarmee 
  het risicobewustzijn te stimuleren; 
- onderbouwing berekening weerstandsvermogen; 
- vermindering van het negatieve effect van risico’s op het bestaande beleid en de 
kwaliteit van de bestaande voorzieningen.  
We hebben ervoor gekozen om niet alleen naar financiële risico’s te kijken maar ook 
naar imago-, beleids-, juridische- en personele risico’s.  
 
Argumenten 
Risicomanagement richt zich op gebeurtenissen met negatieve gevolgen: deze in beeld te hebben en 
daarnaast zoveel mogelijk te voorkomen. Met dit inzicht kan sturing in de organisatie plaatsvinden, zodat, 
ondanks deze risico’s, het behalen van afgesproken beleidsdoelen zoveel mogelijk gewaarborgd wordt. 
Door meer inzicht in risico’s kunnen betere keuzes worden gemaakt en kan tijdige bijsturing plaatsvinden. 
Tevens voldoet de gemeente daarmee aan de voorschriften vanuit de Gemeentewet en het Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 
Wij hadden u eerder aangegeven in 2012 een notitie risicomanagement aan u voor te zullen leggen ter 
vaststelling. Met dit voorstel doen wij deze toezegging gestand.  
 
Kanttekeningen 
In de notitie zijn de werkwijze en verantwoordelijkheden rond het risicomanagement op hoofdlijnen 
beschreven. Concreet wordt op dit moment gewerkt aan een beschrijving van risico’s, zoals deze binnen 
de programma’s van de begroting kunnen worden onderkend. De beschrijving vindt plaats in 
samenwerking met de betrokken medewerkers, die bij uitstek als deskundigen op dit terrein kunnen 
worden aangemerkt.  
Daarnaast vindt een beschrijving plaats van de zgn. organisatiebrede risico’s. Deze zijn niet expliciet te 
onderkennen voor een begrotingsprogramma of een organisatie-onderdeel, maar gelden voor de 
organisatie als geheel. In dit kader is ook de griffie betrokken als onderdeel van de gemeentebrede 
organisatie.  
Na de beschrijving van de risico’s vindt een ordening plaats qua gewicht van de risico’s. Deze ordening 
vindt plaats aan de hand van de scoretabel, zoals deze in de notitie is opgenomen. De 10 toprisico’s 
zullen expliciet aandacht krijgen in de p&c-documenten naar uw raad. Alle risico’s zullen in de 
bedrijfsvoeringsinstrumenten van het management aandacht krijgen.  
De risico’s zullen adequaat en efficiënt geadministreerd worden, laagdrempelig, zodat ook op deze wijze 
geen belemmeringen bestaan om het aandacht geven aan risico’s een plek in het werk te geven. 
Tenslotte zullen naast de risico’s ook de beheersmaatregelen en ontwikkelingen een plek krijgen hierin. 
Deze laatste aspecten zijn van belang om te komen tot mogelijke verlaging van het risico-profiel. 
 
In de nota is door ons college een keuze gemaakt voor de zo geheten ratio weerstandsvermogen. Deze 
ratio geeft aan in hoeverre de weerstandscapaciteit van de gemeente voldoende is om eventuele 
financiële consequenties van risico’s te kunnen opvangen. In de begroting 2013 is deze ratio berekend op 
1,45, hetgeen volgens de normering van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement net 
boven (0,05) de categorie “voldoende” wordt beschouwd. Naar onze mening kan een ratio in de categorie  
“voldoende” (ratio tussen 1,0 en 1,4) voor onze gemeente als norm gelden. Deze vindt dan aansluiting bij 
het door de provincie Utrecht gehanteerde richtgetal voor de Algemene Reserve van een gemeente 
tussen de € 100 en € 150 per inwoner. Voor onze gemeente betekent dit een bedrag van € 6,3 a € 9,4 
miljoen.  
Bij de behandeling van de beleidsnota Reserves en voorzieningen is de minimale omvang van de 
Algemene Reserve vastgesteld op € 9,45 miljoen. 
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Naar onze mening is een hogere ratio niet noodzakelijk. Het effect hiervan zou zijn dat een grotere 
Algemene reserve aangehouden moet worden, waarmee meer middelen “vast gezet worden” en dus niet 
beschikbaar zijn voor het invullen van beleidswensen. 
 
Communicatie 
In dit voorstel wordt een intern product behandeld. Actieve communicatie met inwoners of 
maatschappelijke groeperingen vindt niet plaats. 
Over het risicomanagement vindt wel interne communicatie plaats. De implementatie is via het MT, via de 
programmateams van de begroting en via de afdelingsteams breed uitgezet. Wij beogen hiermee dat het 
onderwerp “de werkvloer” bereikt. Daar start de bewustwording van risico’s. Door de inbedding in de 
planning- en controlcyclus en in de bedrijfsvoeringsgesprekken met het ambtelijk management krijgt het 
risicomanagement een vaste plek in het werk. 
 
Financiën en risico’s 
Tot op heden bestaan de kosten hoofdzakelijk van de invoering van het risicomanagement uit ambtelijke 
kosten (tijd). Op dit moment zijn met de invoering van het risicomanagement geen out-of-pocket kosten 
gemoeid. Na de inventarisatie zal het beheren van het risicomanagement, als onderdeel van de normale 
werkprocessen, een plek krijgen in de “normale” workload van betrokkenen. 
Mogelijk kunnen in de toekomst kosten voortkomen uit noodzakelijke beheersmaatregelen om risico’s 
binnen aanvaardbare grenzen te houden. Zodra dit aan de orde is en hiervoor door uw raad middelen 
beschikbaar gesteld moeten worden, zullen wij u hiervoor separaat een voorstel voorleggen. 
 
 
11 december 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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