
 

   
 

ADVIES 
AUDITCOMMISSIE 

 
 
 
Aan  : de raad van de gemeente Stichtse Vecht 
 
Van  : Auditcommissie, d.d. 3 januari 2017 
 
Betreft  : Advies ten behoeve van commissie en raad 
 
Onderwerp : Herziening risicomanagementbeleid. 
 
 
In de Auditcommissie van 23 november 2016 is een concept raadsvoorstel over herziening van het 
risicomanagementbeleid besproken. Op het moment van bespreking in de Auditcommissie stond nog 
niet vast dat de herziening van het beleid met een voorstel aan de raad zou worden voorgelegd. Naar 
de mening van de Auditcommissie had dat ook via een RIB gekund, gezien de beperkte wijziging. 
Het college heeft later besloten dit toch met een voorstel aan de raad voor te leggen. 
De Auditcommissie heeft in de vergadering van 23 november slechts kennis genomen van de 
stukken. Vandaar dat er niet eerder een advies is uitgebracht. Onderstaand treft u alsnog een advies 
aan.  
 
Aanleiding voor herziening risicomanagementbeleid 
 
In de Auditcommissie is de aanleiding voor de herziening van het beleid toegelicht en zijn er vragen 
gesteld en beantwoord. Daarbij is aangegeven dat het niet echt noodzakelijk is om het beleid te 
herzien maar het is ‘nice to have’. 
 
In 2016 is door een student van de Hogeschool van Amsterdam onderzoek gedaan naar het 
risicomanagementbeleid binnen de gemeente Stichtse Vecht, in vergelijking met twee andere 
gemeenten en een woningcorporatie. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het risico-
managementbeleid van de gemeente pragmatisch en gedegen is opgezet. Naar aanleiding van o.m. 
de constatering van de onderzoeker, dat het risicobewustzijn onderbelicht was, is het bestaande 
beleid geactualiseerd.  
De onderzoeker doet in het opgestelde rapport aanbevelingen om het risicomanagement van de 
gemeente op een hoger plan te brengen. Op grond van deze aanbevelingen stelt het college voor om 
het risiscomanagementbeleid partieel te herzien. Het betreft de door de gemeente Stichtse Vecht te 
hanteren definitie van een risico, het risico-management, alsmede het risicomanagementmodel. 
 
Advies 
 
De Auditcommissie stelt voor in te stemmen met de herziening van het risicomanagementbeleid. Het 
beleid dateert uit 2012 en het is goed om dat periodiek bij te stellen.   
 



 

In het rapport wordt o.a. het volgende geconcludeerd: ‘Uit onderzoek is gebleken dat het 
risicomanagement op papier naar behoren geregeld is, maar door middel van observaties en de 
interne gestructureerde interviews is gebleken dat er geen verankering van het risicomanagement is. 
Op de werkvloer heerst er een passieve risicohouding en is er een laag risicobewustzijn, waardoor 
risico’s niet of te laat worden geïdentificeerd.’ 
 
Het risicobewustzijn is naar de mening van de Auditcommissie een belangrijk aspect dat aandacht 
behoeft. Het is mede daarom een goede zaak het beleid aan te scherpen.  
 
Er is in de Auditcommissie gemeld dat er een team Audit komt dat zich gaat bezighouden met 
risicomanagement en de interne controle.  
 
 
De Auditcommissie van Stichtse Vecht, 
 
 
I. Roetman, voorzitter    J.M. Willenborg, secretaris 
 
 


