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Concept raadsbesluit

Samenvatting

:

In deze beleidsnot itie Weerstandsvermogen en Schuldenpositie worden beleidskeuzes gemaakt ten aanzien van ris icomanagement, weerstandsvermogen en schuldenposit ie.
Voor wat betreft het weerstandsvermogen wordt er een keuze gemaakt met betrekking t ot de verhouding t ussen beschikbare en (op basis van de risico's) benodigde wee rstandscapacit eit en voor wat betreft de schuldpositie wordt
de keuze gemaakt om een tweetal schuldkengetallen uiterlijk in 2022 naar het gewenste niveau brengen.

Voorgestelde beslissing :

Vaststellen van het beleid met betrekking t ot weerst andsvermogen en schuldpositie op de volgende punten:
1. Het kengetal ratio weerst andsvermogen dient min imaal
1 te zijn.
2. De schuldkenget allen netto schuld/exloitat ie en debt
ratio dienen zich uiterlijk in 2022 in de groene zone te
bevinden.
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Inleiding
Naar aanleiding van het rapport van bevindingen van de account ant over de jaarrekenin gcontrole 2010 hebben wij aan u de toezegging gedaan een beleidsnotit ie Weerst andsvermogen en Schuldenposit ie op t e stellen. Hiermee leggen wij de beleidsmat ige basis voor een
verbeterd risicomanagement. Het weerstandsvermogen kan als sluits tuk van dit verbet erd
risicomanagement worden beschouwd. Met behulp van de in de beleidsnot itie beschreven
methodiek kan het benodigde weerst andsvermogen nauwkeuriger worden bepaald. Naast
risicomanagement en weerst andsvermogen gaat de not itie ook in op de huidige en gewenste
schuldenposit ie. Deze not itie vormt een belangrijke bouwsteen voor een gezond financieel
beleid voor de komende tien jaar. Wij merken op dat hierbij geen sprake is van dubbeling
met het door u op 25 januari 2010 vastgest elde Financieringsstatuut. Dat statuut gaat over
de wijze waarop de gemeente voorziet in haar kapitaalbehoefte en niet over de hoogte van
de schulden.
Wij hebben BNG Advies gevraagd ons t e adviseren over risicomanagement, weerst andsve rmogen en schuldposit ie. Dit heeft geresulteerd in een door BNG Advies opgest elde Kadernota Weerst andsvermogen en Schuldpositie, die wij voor u ter inzage gelegd hebben. Deze
beleidsnot itie is een leesbare samenvatting van d it rapport en focust vooral op de door ons
college gemaakt e beleidskeuzes ten aanzien van weerstandsvermogen en schuldposit ie.
Deze beleidskeuzes hebben betrekking op het gewenste niveau van kengetallen en het
tijdspad waarin dit niveau bereikt dient te worden. Het gaat hier om beleidske uzes die door
de raad moeten worden vastgesteld.
In het onderstaande gaan wij eerst in op risicomanagement en weerst andsvermogen en vervolgens op de schuldenpositie. We vervolgen met de implementatie en besluiten met een
voorstel.
Beleid snotitie Ri sicomanagement en weerstandsvermog en
Inleiding en vraagstelling
De account ant schreef in zijn rapport van bevindingen bij de jaarrekening 2010:
“De aanpak voor het bepalen van het benodigde weerst andsvermogen is naar onze mening
goed en geeft transparant inzicht in de risico’s van de gemeente Haren. Wel zijn op een
aantal onderdelen nog duidelijke verbet eringen mogelijk”.
Kort samengev at advis eert de acc ount a nt de volge nde act ies t e on dern emen:
1. Het opst el len va n een ka der not a we e rst ands vermoge n, die n u nog o nt breekt .
2. O verwegen een syst eem va n st rat egisc h en i nt egraa l risic oman ageme nt op t e ze t t en
waarva n het weerst a ndsve rmoge n het slu it st uk is.
3. Het risicoma nag ement m et bet rekk ing t ot pro ject en ver bet ere n, midde ls ee n int eg raa l
en specif iek syst eem voor p r oj ect en.
4. O verwegen een a ant al gekwa nt if ice erde r isic o’s ni et meer mee t e neme n in d e ber ekenin g van d e ben odi gde omv ang va n het W eerst andsverm oge n.
Met deze beleidsnot itie hebben we voldaan aan 1. en 2. en voor een deel aan punt 3. We
voldoen volledig aan punt 3 en aan punt 4 als het in deze not itie beschreven beleid is geïmplementeerd. Zie hierna bij Impl ementati e: op weg naar de Voorj aarsnota 2012 (pag. 6).
Doelst ellingen risicomanagement
De doelstellingen die we nastreven zijn:
1. Zorgdragen dat het optreden van risico’s zo weinig mogelijk effect heeft op de uitvoering
van het bestaande beleid en voorzieningen.
2. Inzicht krijgen in de risico’s die de gemeent e loopt.
3. Het risicobewistzijn van de (medewerkers en bestuurders) van de organisatie stimuleren
en vergroten.
4. Het beheeersen van de risico’s die de gemeent e loopt binnen de best aande processen.
5. Het optimaliseren van de risicokosten.
6. Het weerstandsvermogen binnen de vastgestelde bandbreedt es houden.
7. Het voldoen aan de verplicht ing v anuit de wet- en regelgeving (BBV)
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Methodiek risicomanagement
Risicomanagement is een cyclisch proces dat er als volgt uit ziet:

Risico-identificatie

Risico-analyse

Evaluatie &
rapportage

Risico-beoordeling

Maatregelen
implementeren

Maatregelen
ontwerpen

Risico-identif icat ie: om de risico’s in kaart t e brengen wordt één maal per half jaar een g emeentebrede risico-inventarisatie uitgevoerd.
Risico-analyse: de risico’s worden gekwant ificeerd en er wordt een kans ingeschat dat het
risico zich voordoet.
Risico-beoordeling: risico’s worden geprioriteerd met behulp van een risicoscore (die a fhangt van de grootte van het gevolg en van de kans). Z o wordt inzicht elijk welke risico’s het
meest belangrijk zijn om te worden gemanaged.
Maatregelen ontwerpen en implementeren: nadat de risico’s in kaart zijn gebracht dienen
maatregelen t e worden benoemd en geïmp lementeerd. Het doel is de kans of het gevolg
zodanig t e beï nvloeden, dat de eff ecten van de risico’s wanneer die zich voordoen, door de
organisat ie kunnen worden gedragen. De organisatie zal hierbij alt ijd een afweging moeten
maken tussen de kosten die een beheersmaatregel met zich meebrengt en het effect dat
met de maatregel wordt bereikt.
Evaluat ie en rapportage: het doel van rapport eren is informeren (begroting), bijsturen (m anagementrapport age) en evalueren (jaarrekening). Door periodiek risico’s en beheersmaatregelen t e monit oren kan hierop tijdig worden ingespeeld. Door hierover bovendien tijdig te
rapport eren, worden onaangename verrassingen voorkomen.
Weerstandsvermogen
De besch ikbar e weerst andsc apac it eit is i n he t BBV (art ikel 11. 1) omschr even a ls de
midde len e n moge li jkhe den w aarov er de g emeent e besc hikt of kan b eschikk en om ni et
begrot e k ost en t e dekke n. Voor de vast st e ll in g van de b eschik bare w eerst an dscap acit e it
worde n de vo lge nde comp one nt en me ege nom en:
 algem ene R eserve;
 onbe nut t e be last in gcap acit e it .
Het bepalen van de benodigde weerstandscapacit eit wordt uitgevoerd met behulp van een
risicosimulatie (Monte Carlo methode). Op basis van de risicosimulatie kan worden ber e-
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kend welk bedrag er benodigd is om de geï dentificeerde risico’s (het ga at hier om netto risico’s, dat wil zeggen na aftrek van het effect van de gekozen beheersmaatregelen) in f inanciële zin af te dekken. Hierbij wordt gerekend met een stat istisch zekerheidspercent age van
90%. De uitkomst van de benodigde weerstandscapaciteit wordt vastgelegd in de weerstandsparagraaf. Deze wordt minimaal jaarlijks geactualiseerd en wordt opgenomen in de
begrot ing.
Het is van be lan g t e wet en of er spr ake is va n een t oer eike nd we erst andsv ermog en. Als
het risico prof i el bek end is kan ee n rel at ie wo rden ge le gd t ussen d e f ina ncie el g ekwa nt if iceerd e risico ’s en d e daa rbi j ben od igd e wee rst andscap acit e it en de b eschik bare w ee rst andscap acit e it . De ben odi gde w eerst an dsc apacit e it die uit de ris icos imulat ie voor t vloe it , kan worde n af gez et t egen d e besch ik b are weerst a nds -c apac it eit . De uit komst van
die b ereke nin g vormt het keng et al rat i o weer st andsvermo gen.
Dit kenget al rat i o lu idt als vo lgt :
Rat io we erst an dsvermog en =

Beschikb are we erst an dscap acit eit g ede eld d oor de b en odigd e weerst andsc apac it eit

Hierb ij w ordt gebr uik g emaakt van o nderst a a nde wa arder in gst abe l.
W aarderi ngsci jf er
Rat io we erst an dsvermog en
Bet ekenis
A
> 2, 0
Uit st ekend
B
1, 4 < x < 2, 0
Ruim vol doe nde
C
1, 0 < x < 1, 4
Voldo end e
D
0, 8 < x < 1, 0
Mat ig
E
0, 6 < x < 0, 8
O nvoldo end e
F
< 0, 6
Ruim onv old oen de
Beleidskeuze weerstandsvermogen
De ratio weerstandsvermogen van de gemeente Ha ren dient tenminste 1 te zijn. Het
gaat hier om een beleidskeuze die nadrukkelijk bij de raad ligt . Een rat io van 1 is een formalisering van het huidige beleid, omdat wij, zoals blijkt uit de paragraaf Weerstandsverm ogen (waarvan de meest actuele versie is opgenomen in de begr oting 2012), nu streven naar
een weerst andscapacit eit die voldoende is om de gekwantificeerde risico’s op te va ngen.
Nieuw beleid
Bij alle voorstellen voor nieuw beleid (zowel gewone dienst als investeringen als gronde xploit aties) wordt meegewogen wat het effect is op het risicoprof iel en het weerst andsverm ogen. Het onderkennen van risico’s bij de besluitvorming draagt bij aan een zorgvuldig af wegingsproces en proactief risicomanagement.
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
De raad
De gemeent eraad stelt de begroting met de paragraaf over het weerst andsvermogen vast.
De raad geeft daarmee de grenzen aan waarbinnen het weerstandsvermogen van de gemeente Haren moet blijven. De raad is daarmee bevoegd te oordelen over de verhouding
tussen alle gezamenlijke risico’s en de vermogenspositie van de gemeent e.
Het coll ege va n burg emeest er en wet h oud ers
Het coll ege is u it ei nde li jk ei ndver ant w o orde li j k voor de be drijf sv oeri ng van de geme ent e
Haren e n daarm ee voor het mana gen va n de uit het bel ei d voort vl oei end e risic o’s. Jaarlijks w ordt de we erst an dspar agra af in de b eg rot ing o pgest e ld o p basis va n de syst em at iek beschr even i n dit be le id. Daar na ast d ient het colle ge erv oor t e zorge n dat de d oe lst elli nge n van ris icoma nag ement wor den b er eikt . Het coll ege d ient b ij e lk voorst el na t e
gaan w at de be lan gri jkst e risic o’s zi jn en h ier over t e ra pp ort eren aan d e raad zo dat hi j
op de ho ogt e is va n de ris ic o ’s die d e do elb e reiki ng van h et bel eid in de w eg st aan.
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I n de kader not a st aat uit vo eri g beschr even h oe de t ake n, verant wo orde li jkhe den e n b evoegd hed en b inn en de am bt eli jke or gan isat i e zijn verd eel d. Aang ezie n het col leg e ei n dverant wo orde li jk is voor d e bedr ijf svo eri ng h ebbe n deze p assag es voor d e raad een i nf ormat ief karakt er. De h oof dl ij n is dat er ee n verdel in g gema akt is t ussen f unct i onar i ssen
die i nho ude li jk verant w oord el ijk zi jn voor ( d e behe ersin g van) ris ico ’s en f unct i onar issen
die ver ant wo orde li jk zijn vo or het go ede v erl oop van h et risic omana geme nt proces.
Samenvatting schuldpositie (hoofdstukken 6 tot en met 11)
Relev ant i e schul den posit ie
O p de vermoge nsverh oud ing en b inn en ee n g emeent e is gee n ext ern t oez icht . De vera n t woord ing ov er de h oogt e va n het vreem d ver mogen l igt bi j de g emeent e raa d. Er best aat
geen e end ui dig e def i nit ie v oor de g ewe nst e h oogt e. Arme geme ent en k unn en zich r ijk
voele n en o ngest o ord do orga an met het aa nt rekken van len ing en, waar r ijke gemee nt en
zich arm kunn en vo ele n en n o de loos o p zoek zijn na ar bezu in igi nge n. Hoe meer r uimt e
er bin nen d e begr ot in g wordt i nge nomen d oor f inanci ële last en, ho e min der er over bl ijf t
voor be lei d. Door de hog e kredi et st at us van gemee nt en kan er ong elim it eerd gel een d
worde n, waard oor h et vreemd vermo gen st er k kan opl ope n. De uit d agi ng l igt eri n om g ezonde g emee nt ef in anci ën en a deq uat e vo orzi enin gen in l ijn t e br eng en met de ho ogt e
van de l ast en voor de bur ger. Een g emeent e met weini g vreemd v ermoge n imp lice ert niet
per def i nit i e een g ezon de gem ee nt ef ina nc ië n .
Kenget a ll en
W aar vroeger d e vermog ensp osit i e aan d e ha nd van het e ige n vermog en wer d be paa ld,
wordt t ege nwoor di g uit ge gaa n van d e schul d posit i e. Binne n het exp ert isec ent rum g emeent ef in anc iën va n de VNG word en de ke ng et all en net t o sch uld/ ex p lo it at ie e n de de bt
rat io (schu ld ge dee ld d oor ba la nst ot aal) gebr uikt . Deze ken get al le n word en ja arl ijks voo r
all e gemee nt en g epu blic eer d op de VNG we b sit e op bas is van d e CBS cijf ers. O p basis
van obj ect iev e crit eri a is ee n ind el ing g emaa kt in verschi lle nde zo nes: de ro de z on e
waarb inn en het sch uld enn ivea u ee n prob lee m kan vormen, de or anj e zone w aarb i nn en
de het schu lde nniv eau a and acht be hoef t en e en groe ne zo ne wa arbi nne n het schu lde nnivea u ge en pro blem en op l evert . Voor d e be i de keng et al len is de zon e -in de lin g als vo lgt :

G roene zon e
O ranje zon e
Rode zo ne

Netto sch u l d / exp l oi tati e
< = 110 %
> 110 % en < 150 %
> = 150 %

d eb t rati o
< 80 %
> = 80 % en < 100 %
> = 100 %

Voor de gem eent e H aren bet eke nt dit op bas i s van de ja arci jf ers dat met een
schuld/ ex pl oit at i erat io v an 16 5% (ja arreke ni n g 2010) de zog ena amde ro de zon e is bet r eden en h et schul den nive au e en pro ble em kan vormen. O ok de debt rat i o met een p erce nt age van 9 0% vraa gt om aand acht , die b evin dt zich in de oran je zon e.
Mogel ijk b ele id
Met het oog op h et hui dig e en t oek omst ige h oge i nvest eri ngn ivea u van d e geme ent e H aren, verdi ent het aa nbev eli ng d e t ell er en de noemer i n het ken get al net t o schu ld als
aand eel v an de ex plo it at ie kr it isch t e aa nsch ouwe n. Z o kunnen ond er meer de vo lge nde
maat rege len w orde n get rof f en om de be grot i ng t e ont last e n en d e hoo gt e van d e len i ngenp ort ef eu ill e t e verla gen:
 Verkoop (ov erbo di g) geme ent eb ezit
 Voorde li ge be grot in gssa ldi
 I nvest erin gen f aser en t ot ben ede n niv eau af s chrijv ing en
 I nkomst en vergr ot en en f i nanc iël e ruimt e g eb ruiken v oor af loss in gen
 Verkle ine n voorra den
 Snell er f act urere n en i nne n deb it eur envo orra den
 O verhevel en van invest er ing en n aar exp lo it at ie, denk h ierb ij a an DBF MO .
(Desig n, Buil d, Maint a in an d O perat e. Dit is een verg aan de vorm va n int egr al e aa nbest edi ng, wa arbi j de o pdrac ht nemer o ok de f inanc ieri ng voor z ijn r eken ing n eemt . )
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Belei dskeuz es schu ldp osit i e
Het vast t e legge n be lei d voor d e schul dpos it ie van d e geme ent e Har en wor dt ond erve rdeel d in e en be le id voor d e kort e en lan ge t e rmijn. O p de kort e t ermi jn wor dt de inv est erings lijst g escree nd, mede o p bas is van de o mvang van d e risic o’s van de inv est eri nge n,
en het ef f ect hierv an op d e t e hant er en ke ng et all en be paa ld. De l ang e t ermij n gaat ove r
de per iod e t ot en met 2022 e n is ero p ger icht in de gro e ne zo ne t e be lan den. Be ide ke nget al len zu ll en van af hede n in zo wel d e beg r ot ing a ls de j aarrek eni ng wor den opg en omen.
Implementatie: op weg naar de Voorjaarsnota 2012
In vervolg op het vastst ellen van de kadernota en ter voorbereiding op de Voorjaarsnot a
2012 zullen wij de volgende act ies (laten) ondernemen:
1. Opstellen risicoprof ielen voor de project en. Het gaat om een omschrijving van alle ris ico’s en kansen, de erbij horende bedragen en de kans dat het risico of kans zich voordoet. Hierbij worden ook de ( gekozen) beheersmaatregelen in beeld gebracht.
2. Opstellen af delingsrisicoprof ielen. Het gaat om een omschrijving van alle risico’s en
kansen (niet zijnde de onder 1. genoemde projectmaatregelen), de erbij horende bedr agen en de kans dat het risico of kans z ich voordoet. Hierbij worden ook de (gekozen)
beheersmaatregelen in beeld gebracht. Dit bet reft vooral een actualisatie van risico’s die
nu al genoemd zijn in de paragraaf weerstandsvermogen van de Begroting 2012.
3. Naar aanleiding van 1 en 2 opnieuw doorrekenen van het benodigde Weerst andsvermogen.
4. Screening invest eringen die nu voor de jaren 2012 tot en met 2015 zijn opgenomen in de
investeringslijst van de Begroting 2012.
5. Opstellen prognosebalans voor de jaren 2012 t ot en met 2022 en daarbij de ontwikk eling
van het Weerstandsvermogen en van de schuldkengeta llen zichtbaar maken.
6. Event ueel aanvullende beleidsvoorst ellen opst ellen om aan de door de raad vast gest elde kaders (met bet rekking tot ratio weerst andsvermogen en kengetallen schuldpositie) te
kunnen voldoen. Voorbeelden hiervan zijn: verkoop bezitt ingen (bijvoorbeeld gebouwen)
en aanvullende belast ingopbrengst en.
De uitkomsten van deze acties zullen we als af zonderlijke paragraaf verwerken in de Voorjaarsnota 2012. Uit eraard zal daarbij rekening worde n gehouden met de onderlinge samenhang van nieuw beleid (incl. invest eringen), ombuigingen, ext erne ontwikkelingen (waaro nder Gemeentef onds), weerstandsverm ogen en schuldposit ie.
Voorstel
Vaststellen van het beleid met betrekking t ot weerst andsvermogen en schuldpositie op de
volgende punt en:
1. Het kengetal ratio weerst andsvermogen dient minimaal 1 te zijn.
2. De schuldkenget allen netto schuld/exploit atie en debt ratio dienen zich uit erlijk in 2022
in de groene zone t e bevinden.
Haren, 20 december 2011
burgemeest er en wethouders,
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