
AdviesNota 
 

AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OPENBAAR 

 
  Datum : 18-8-2017 

Procesafdeling : Beleid en Regie Casenr. : BWZ17.0249 

Adviseur : R. Emmens RE/5 98 Doc.nr. : BW17.0463 

Medeadviseur(s) : Geen 

Portefeuillehouder(s) : Alle 

Portefeuille(s) : Alle 

 

Burgerparticipatie : Niet van toepassing 

Onderwerp : Jaarlijkse inventarisatie risico's voor het bepalen van de weerstandsreserve 2017 
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VOORSTEL/ADVIES 

Besluiten om:  

1. De inventarisatie risico’s 2017 vast te stellen (niet openbaar). 
2. In de programmabegroting 2018 op te nemen om de weerstandsreserve met € 284.000 te verhogen. 

   

COLLEGEBESLUIT 
Datum Besluit Vervolgprocedure 

05/09/2017 Conform besloten 

 

M.  Klos 

gemeentesecretaris 

Raad: t.k.n. 

OR:  

Inleiding 

Op 7 november 2016 heeft de raad de nota weerstandsvermogen voor de jaren 2016 en 2017 vastgesteld. In 
deze nota is ingegaan op het risicomanagement, de aanwezige financiële risico’s en de beschikbare 
weerstandscapaciteit. In het jaar 2018 zal weer een actualisatie van deze nota plaatsvinden. 
Voor het jaar 2017 is wel de jaarlijkse inventarisatie van de risico’s uitgevoerd  waarbij via deze adviesnota 
hierover verantwoording plaatsvindt. Door jaarlijks te inventariseren wordt invulling gegeven aan monitoring van 
risico’s die de gemeente Brummen loopt (risicomanagement). Op basis van de uitkomsten van deze risico-
inventarisatie wordt de weerstandsreserve bepaald. Hierover wordt tevens verslag gedaan in de paragraaf 
weerstandsvermogen in de programmabegroting 2018 en de jaarstukken 2017. 
In het overzicht “Overzicht risico’s gemeente Brummen t.b.v. bepaling weerstandsreserve 2017” (zie bijlage 1) 
zijn de bedragen als uitkomst kleiner dan € 10.000 - voor het “financieel risico x kans=” – evenals in 2016 niet 
meer opgenomen. Dit om dit overzicht overzichtelijk te houden en omdat deze risico’s, als zij zich daadwerkelijk 
voordoen, veelal gedekt kunnen worden uit de reguliere begroting. Hierdoor is het niet noodzakelijk om de 
uitkomsten van deze risico’s mee te nemen in de weerstandsreserve. 
 

Argumenten 

1.1 Jaarlijkse inventarisatie is besluit van de raad 
Op 30 oktober 2008 heeft de raad besloten om tot een jaarlijkse inventarisatie van de risico’s te komen. 
 

1.2 Hiermee wordt invulling gegeven aan de monitoring van de risico’s 
Door deze jaarlijkse integrale beoordeling zijn de risico’s in kaart gebracht. Hiermee is het ook mogelijkom 
de risico’s te volgen (monitoren). Uiteraard is dit niet het enige moment om naar de risico’s te kijken. Bij alle 
nieuwe ontwikkelingen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de te lopen risico’s. 
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2.1 De weerstandsreserve dient op basis van deze inventarisatie met € 284.000 opgehoogd te worden 
Doordat de weerstandsreserve met  € 284.000 opgehoogd dient te worden zal de vrije reserve met 
€ 284.000 verlaagd worden. 
 

Kanttekeningen 

1. De rapportage omtrent het weerstandsvermogen is een momentopname  
Nieuwe projecten, economische ontwikkelingen en investeringsbeslissingen kunnen het risicoprofiel 
beïnvloeden waardoor het weerstandsvermogen een andere waardering kan krijgen. Een voorbeeld van 
een ontwikkeling is het programma ruimte voor Eerbeek dat nog niet gekwantificeerd is in deze risico-
inventarisatie. De risico’s voor dit programma vloeien voort uit bestuurlijke besluitvorming dat nog moet 
plaatsvinden bij vaststellen bestemmingsplan. 
 

Burgerparticipatie 

N.v.t. 

Advies adviesorganen 

N.v.t. 

Communicatie 

N.v.t. 

Financiële toelichting 

Door het opnieuw integraal in kaart brengen van risico’s, inclusief bijbehorende bedragen, komt de 
weerstandsreserve uit op een bedrag van € 1.959.000. De weerstandsreserve was € 1.675.000. De opboeking 
op deze reserve ad € 284.000 komt ten laste van de vrije reserve.  
In de programmabegroting 2018 zal in de paragraaf B weerstandsvermogen en risicobeheersing nader 
ingegaan worden op de ratio weerstandsvermogen. Op dit moment is de vrije reserve namelijk nog niet te 
bepalen daar nog druk gewerkt wordt aan de begrotingscijfers 2018. 

Juridische grondslag 

Gemeentewet artikel 212 
Financiële verordening gemeente Brummen artikel 17 

Inkoop en aanbesteding 

N.v.t. 

Uitvoering 

N.v.t. 

Stukken ter vaststelling 

1. Overzicht risico’s gemeente Brummen t.b.v. bepaling weerstandsreserve 2017 (INT17.1964)  
NIET-OPENBAAR 

Bijlage(n) ter informatie 

1. N.v.t. 
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