
Beantwoording raadsvraag over categorie-indeling BSWW 

De vraag luidt: Moet de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoering organisatie SWW-gemeenten 
(Belastingen SWW) ondertussen niet worden opgenomen in de A-categorie gelet op de het financiële 
risico dat we hier momenteel mee lopen? 
 
De beantwoording 
Vier categorieën 
In de uitwerking van de nota Verbonden Partijen is in 2015 een analyse gemaakt van de Verbonden 
Partijen. Dit resulteerde in een categorie-indeling met een A tot en met D categorie, die als leidraad 
dient voor aansturing richting raad en informatievoorziening.  

De opbouw van het risicomodel 
Voor het indelen van de Verbonden Partijen in de verschillende categorieën is een financieel 
risicomodel gemaakt. Dit model geeft aan de hand van vijf parameters het risico weer. Een 
uitgebreide toelichting van de parameters is te vinden in bijlage 1. Het risicoprofiel is met behulp van 
de parameters weergegeven door middel van een radargrafiek. Daarbij geldt: Hoe groter de ‘rozet’, 
hoe hoger het risicoprofiel. Het risicoprofiel van BSWW ziet er als volgt uit: 

 

Interpretatie van het risico van BSWW 
Sturingsmogelijkheden, Rechtsvorm, begrotingsdekking: Door de wijze waarop de BSWW is 
georganiseerd (bedrijfsvorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie, de sturingsmogelijkheden en 
financieel uitsluitend afhankelijk van gemeenten) zijn deze relatief gunstig.  
Lage schuldratio:  Doordat BSWW geen leningen heeft afgesloten bij andere instanties buiten de 
deelnemende gemeenten, normeren we deze parameter als beperkt risicovol. Het huidige financieel 
tekort wordt direct ten laste gelegd bij de deelnemende gemeenten.  
Begrotingsoverschrijding voor de gemeente: Deze parameter scoort niveau 3. Dit houdt in dat de 
begrotingsoverschrijding dat ten laste komt voor Stichtse Vecht tussen de € 250.000 en de € 500.000 
kan zijn. De huidige overschrijding komt hiermee overeen.   

Het gehele model beschouwend is het risicoprofiel van matige omvang (1 parameter = 3, overige 
parameters ≤ 2 -->  B- Categorie). Tevens voert de BSWW geen beleidsrijke urgenties uit (één van de 
voorwaarden om ingedeeld te worden in de A-categorie). Daarom is de BSWW ingedeeld in categorie 
B.  
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Het daadwerkelijk voorkomen van een ingeschat risico heeft niet het effect dat een Verbonden Partij 
meer risicovol wordt en daarom naar een hogere risicocategorie moet worden verplaatst. 
Desalniettemin is het verstandig het eerder gecommuniceerde maatregelenpakket nauwlettend uit 
te voeren en te volgen. 
 

Sturing op risico’s vanuit breder spectrum 
Het financieel risicomodel pretendeert niet allesomvattend te zijn. Het risicoprofiel moet altijd in de 
context worden gezien waarin de partij zich bevindt, zoals hoeveelheid partners of de regieverdeling 
tussen gemeente en de Verbonden Partij. De mindmaps die per verbonden partij zijn opgesteld, 
helpen bij het krijgen van het inzicht in deze context. Daarnaast wordt vanaf 2017 aanvullend gebruik 
gemaakt van een risicomodel gericht op de sturing in het algemeen en de te bereiken doelstellingen 
(zowel financieel, organisatorisch en qua verwachte prestaties). De mindmap voor de BSWW is 
opgenomen in de bijlage 2. 
Ook bij het beschouwen van de bredere context is de conclusie dat de categorie indeling op niveau B 
passend is.  

 

 

 

 

  



Bijlage 1 

Toelichting financieel risicoprofiel Verbonden Partijen (2015) 

De Verbonden Partijen zijn ingedeeld in vier verschillende categorieën. De indeling is als volgt:  

A categorie =       Hoog financieel risico profiel 
B categorie =       Matig financieel risico profiel 
C categorie =       Laag financieel risico profiel 
D categorie =      Dividend uitkerende organisatie en een laag financieel risicoprofiel 
 
Parameters in het financieel risicoprofiel 
Eén van de speerpunten bij het verbeteren van inzicht en grip op de Verbonden Partijen is het 
inzichtelijk krijgen van de financiële risico’s. Hiervoor is een model ontwikkeld dat aan de hand van 
vijf parameters dit risico weergeeft. Het betreft de volgende parameters: 

- de rechtsvorm; 
- de mate van externe begrotingsdekking; 
- de mate van overschrijding van de begroting dat ten laste komt van de gemeente; 
- sturingsmogelijkheden; 
- schuldratio. 

 
Categorie indeling 
De parameters zijn weergegeven door middel van een radargrafiek, die in één oogopslag een indruk 
geeft van de omvang van het financieel risico. Daarbij geldt: Hoe groter de ‘rozet’, hoe hoger het 
risicoprofiel. Op basis van het financieel risicoprofiel worden de partijen ingedeeld in een categorie. 
De toedeling naar verschillende categorieën is: 

≥ 2 parameters op waarde ≥ 3 en vormgeven & uitvoeren van beleidsrijke urgenties -->  A- Categorie  
1 parameter = 3, overige parameters ≤ 2   -->  B- Categorie 
Alle parameters op waarde ≤ 2     -->  C- Categorie 
Dividend uitkerende organisatie    -->  D- Categorie 
 
Breder spectrum via mindmaps 
Het model pretendeert niet allesomvattend te zijn. Het risicoprofiel moet altijd in de context worden 
gezien waarin de partij zich bevindt, zoals de hoeveelheid partners of de regieverdeling tussen 
gemeente en de verbonden partij. De mindmaps die per Verbonden Partij zijn opgesteld, helpen bij 
het krijgen van het inzicht in deze context.  
 
Toelichting parameters 

De rechtsvorm 
Voor een Verbonden partij zijn verschillende rechtsvormen mogelijk. De ene vorm is zwaarder dan de 
ander. Dit betekent in de praktijk dat bij een zwaardere vorm ook meer verplichte kaders spelen en 
de invloed op die partij ook minder sterk is dan bij een lichtere rechtsvorm. Minder invloed betekent 
in dit geval meer risico. De rechtsvormen die in deze parameter geselecteerd zijn, zijn van licht naar 
zwaar als volgt: 

1. Lichte Gr 
2. Stichting 
3. Vennootschap 



4. PPS 
5. Gemeenschappelijke regeling 

 
Mate van externe begrotingsdekking 
Een verbonden partij kan via verschillende wegen inkomsten genereren om de begroting te dekken. 
Daarbij geldt dat de ene inkomstenbron meer zeker is dan de ander. Zo zijn inkomsten die de partij 
vanuit de gemeente ontvangt voor onszelf als gemeente goed in te schatten op mogelijke 
toekomstige veranderingen. Maar op inkomsten die een partij ontvangt vanuit het rijk of provincie 
hebben wij als gemeente minder invloed. Dat geldt al helemaal voor inkomsten die gegenereerd 
worden uit de markt. Hierdoor brengen deze inkomstenbronnen voor ons als gemeente meer risico 
met zich mee. De klassenverdeling van de inkomstenbronnen is als volgt: 

1. Gemeente 
2. Zelf geïnde inkomsten (bv. leges) 
3. Provincie/rijk 
4. EU 
5. Markt 

 
Het totale risico van deze parameter wordt tevens beïnvloed door het percentage dat de 
inkomstenbron uitmaakt van de totale inkomsten. Bijvoorbeeld: als de begroting met een klein 
percentage wordt gedekt vanuit de markt, levert dit uiteindelijk een kleiner risico op dan bij een 
groot percentage van de begroting dat gefinancierd wordt vanuit de markt.  

De risicograad van de mate van externe begrotingsdekking wordt daarom gevormd vanuit een 
combinatie van het percentage van de begroting vermenigvuldigd met de klasse van de 
inkomstenbron. 
 
Mate van overschrijding van de begroting dat ten laste komt van de gemeente 
De omvang van de begrotingen van de Verbonden Partijen lopen sterk uiteen: Van 64.000 bij het 
MEC tot 86,1 miljoen bij de VRU. Toch zegt dit lang niet alles over het risico dat die partij met zich 
mee draagt. In de praktijk komt het voor dat begrotingen worden overschreden. Of dat risicovol is 
voor ons als gemeente is afhankelijk van de mate en frequentie waarin dit gebeurt. Daarbij maakt het 
uit hoe groot het aandeel van de gemeente is in de verbonden partij. Een overschrijding wordt 
immers verdeeld over alle partners: Hoe meer partners, hoe meer schouders om de lasten over te 
verdelen. De risicograad van deze parameter geeft weer welk overschrijdingsbedrag, hypothetisch 
gezien, is ingeschat dat ten laste komt van onze gemeente bij een mogelijke overschrijding. De klasse 
verdeling is als volgt: 

1. <50.000 
2. 50.000 – 250.000 
3. 250.000 – 500.000 
4. 500.000 – 1.000.000 
5. >1.000.000 

 

Sturingsmogelijkheden 
Het in de hand houden van o.a. financiële risico’s hangt samen met de mate waarin we grip hebben 
op de Verbonden partij. Voor het financieel risicoprofiel is met name de mate van sturing op de 
planning en control van belang. Naarmate de sturing beter is, is het risico dat de verbonden partij in 
financieel opzicht uit de bocht vliegt ook kleiner. 

Voor het financiële risicoprofiel is naast sturing op de planning en control, ook de mate van 
inhoudelijke sturing van belang. Minder invloed op de verbonden partij kan betekenen dat het 
bestuur besluiten neemt waar de meerderheid het wel mee eens is, maar die echter voor onze 



gemeente minder gunstig zijn. Invloed hebben op de partners waarmee de besluiten worden 
genomen is daarom van belang.  

De mate van sturing wordt tevens gevormd door de invloed op de uitvoeringsorganisatie (als deze 
aanwezig is). Vanuit een besluit kan de praktische uitvoering namelijk nog variëren. Het is voor ons 
als gemeente gunstig als we niet alleen het juiste besluit kunnen (laten) nemen, maar ook dat de 
uitvoering vorm krijgt zoals wij dat, als gemeente, voor ogen hebben. Een combinatie van zowel 
invloed op de deelnemers in de samenwerking als op de uitvoeringsorganisatie levert de inschatting 
van de sturingsmogelijkheden. De classificering voor deze parameter is als volgt: 

1. Uitstekend 
2. goed 
3. voldoende 
4. matig 
5. slecht 

 

Schuldratio 
Voor een volledige begrotingsdekking kan de verbonden partij leningen aangaan, bijvoorbeeld omdat 
de dekking vanuit de bijdrage uit gemeenten en/of rijk niet voldoende zijn. De schuldratio wordt 
gevormd door het totaal van de schulden (de langlopende schulden, kortlopende schulden, 
crediteuren, overlopende passiva) gedeeld door het balanstotaal.  

Deze parameter is apart van de mate van begrotingsoverschrijding opgenomen omdat het voor kan 
komen dat een partij wel ieder jaar nagenoeg geen overschrijding kent, maar dit realiseert door een 
oplopende schuld elders. Mocht de verbonden partij uiteindelijk toch die schuld niet meer kunnen 
aflossen, dan komt dit ten laste van de gemeenten. De parameter schuldratio maakt daarom 
inzichtelijk hoe groot deze onzekerheidsfactor is bij de verbonden partij. De classificering voor deze 
parameter is als volgt: 

1. < 20% 
2. 20% – 70% 
3. - 
4. 70% - 80% 
5. 80% 

 

 



Bijlage 2 

BSWW
Programma 1

Bestuurder: Marc Witteman (DB)
Ambtelijk: Adviseur  Financien

Bestuur 
samenstelling
• 3 bestuurders in DB
• Geen disciplines in 

DB
• Geen RvT
• 2 keer p.j. 

vergadering

Agenda
De jaarlijkse vaststelling 
van de WOZ-waarden en 
het heffen en innen van 
de gemeentelijke 
belastingen

Kanttekening
• In 2017 zal er een 

onafhankelijk 
onderzoek 
plaatsvinden naar het 
functioneren van de 
organisatie.

Hoe is de 
relatie
• Goed

Invloed
• Lichte GR
• 3 partners
• Regie bij ons
• Geen DVO
• Steminvloed: 1 v.d. 

3

Sturingsvragen
• Nog te bepalen


