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Betrokken afdeling/ 
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Directieteam, kolom-MT’s, werkgroep gemeentelijke specialisten 

 

Conceptbesluit 

1. De beleidsnota weerstandsvermogen en risicobeheersing vast te stellen 
2. De algemene reserve op te heffen, en het saldo toe te voegen aan de egalisatiereserve 

 
Inleiding 

Volgens de financiële verordening biedt het dagelijks bestuur eenmaal in de 4 jaar een nota 
weerstandsvermogen en risicobeheersing aan ter behandeling in het algemeen bestuur. In de nota wordt 
ingegaan op de wijze waarop met risico’s wordt omgegaan, en op welke wijze de risico’s worden 
afgedekt. De huidige nota heeft een looptijd tot eind 2018, vandaar dat nu een herziene nota wordt 
aangeboden voor de periode vanaf 2019. 
 
De nota is tot stand gekomen op basis van een eigen evaluatie van het beleid, en overleg met 
specialisten van de deelnemende gemeenten. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in de voorliggende 
beleidsnota. 
 

 
Beoogd effect 

Aan het algemeen bestuur en de deelnemende gemeenten inzicht verschaffen in het risicoprofiel van de 
VRF, en de wijze waarop met risico’s wordt omgegaan. Daarnaast wordt duidelijk welke impact het 
risicoprofiel van de VRF heeft op het risicoprofiel van de deelnemende gemeenten. 
 

 
Argumenten 

1.1 Het nieuwe beleid voor weerstandsvermogen bevat een duidelijke en gedragen visie op 
weerstandsvermogen bij de GR 
Bij de totstandkoming van de nota is een open discussie gevoerd over alle elementen van 
risicomanagement en weerstandsvermogen. Dit heeft geleid tot een gedragen visie op de wijze 
waarop de VRF als gemeenschappelijke regeling rapporteert over risico’s, en de wijze waarop de 
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weerstandscapaciteit is ingericht.  
 

2.1 Het gebruik van een egalisatiereserve draagt bij aan een stabiel begrotingsbeeld. 
Bij de tussenevaluatie van het weerstandsvermogen in 2016 is gekozen voor het instellen van 
een egalisatiereserve. Op deze wijze kunnen overschotten in een begrotingsjaar worden ingezet 
om mogelijke tekorten in een ander begrotingsjaar op te vangen. Dit voorkomt (tussentijdse) 
afrekeningen met deelnemende gemeenten, en zorgt voor een stabielere ontwikkeling van de 
bijdragen aan de VRF in de gemeentelijke begrotingen.  
 

 
Kanttekeningen/risico’s 

1.2 Het risicoprofiel kan gedurende de beleidsperiode wijzigen 
De beleidsnota is geldig voor de komende vier jaar. In deze periode kan het risicoprofiel van de 
organisatie wijzigen. Om deze reden is ervoor gekozen in de beleidsnota vooral de kaders op te 
nemen, en alleen de belangrijkste risico’s op te nemen die op dit moment spelen. De actualisatie 
van de risico’s, inclusief een doorrekening vindt plaats in de jaarlijkse paragraaf in de begroting. 
Op deze manier blijft het beeld actueel. 

 
2.2  Het niet meer aanhouden van eigen weerstandscapaciteit heeft impact op het 

weerstandsvermogen  van de deelnemende gemeenten 
Het laten vervallen van de eigen risicoreserve heeft tot gevolg dat de GR geen eigen incidentele 
weerstandscapaciteit meer heeft, waarbij de risico’s, als ze zich voordoen terecht komen bij de 
deelnemers. Uit de consultatie bij de specialisten van de gemeenten blijkt dat dit niet direct als 
een nadeel gezien. Nu worden risico’s soms dubbel afgedekt: bij de GR en bij de gemeenten zelf. 
Vooral van belang is het inzicht in de risico’s, zodat gemeenten deze mee kunnen nemen in hun 
eigen risico-afweging. 
 

 
Financiële consequenties 

De algemene reserve wordt opgeheven en het saldo wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve. De 
vaststelling van de nota heeft geen impact op het structurele begrotingssaldo. 
 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Na vaststelling van de nota kan de reservepositie worden aangepast. In de begroting van 2020 wordt de 
voormalige post onvoorzien opgenomen als regulier budget voor fricties, en wordt de paragraaf opgesteld 
volgens de beleidslijnen in de nieuwe nota. 
 

 
Communicatie 

Geen 

 
 
 
Besluit : 
 

 

 niet vastgesteld 
 

Paraaf 
secretaris:  
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 ongewijzigd vastgesteld 
 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
 
Kopie naar auteur 
 


