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1 Inleiding 
 
 
1.1 Opdracht 

De Rekenkamer West-Brabant heeft een onderzoek uitgevoerd naar de opzet en 

werking van het risicomanagementsysteem van de gemeente Geertruidenberg. 

Voor dit onderzoek is de volgende opdracht geformuleerd: 

In hoeverre is de opzet en werking van risicomanagement bij  

de gemeente Geertruidenberg als doeltreffend en doelmatig aan te merken c.q.  

kunnen aanbevelingen tot verbetering worden geformuleerd?1 

Het doel van het onderzoek is om naast het optekenen van een retroperspectief 

beeld, ook tot praktisch bruikbare aanbevelingen te komen. Hiermee bestaat voor 

de gemeente de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan het onderkennen en 

beheersen van risico’s die voortvloeien uit actuele ontwikkelingen bij gemeenten 

(bijvoorbeeld bezuinigingen, decentralisaties, samenwerkingsverbanden). Het 

veldwerk voor het onderzoek is uitgevoerd door Deloitte Consulting.2 

1.2 Leeswijzer 

Dit document betreft de conceptrapportage voor het onderzoek naar de 

doelmatigheid- en doeltreffendheid naar de opzet en werking van risico-

management van de gemeente Geertruidenberg. 

In hoofdstuk 2 wordt de visie en aanpak van dit onderzoek beschreven. Hoofdstuk 

3 bevat een analyse van bevindingen en een overzicht van de belangrijkste 

aanbevelingen. In hoofdstuk 4 is de reactie van het College opgenomen, gevolgd 

door het Nawoord van de Rekenkamer in hoofdstuk 5.  

Met het oog op de leesbaarheid hebben we er in deze rapportage voor gekozen om 

de directe bevindingen op grond van de documenten, enquêtes en interviews als 

bijlage in het rapport op te nemen (zie bijlage 3). 

                                                      
1 Deze verbeteringen kunnen/mogen zowel ‘best practices’ alsook verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen op het 

gebied van risicomanagement zijn. 
2 

Bij de selectie van het onderzoeksbureau is door de Rekenkamer geconstateerd dat de onafhankelijkheid van het 

onderzoek afdoende is gewaarborgd. Daarbij is er een aanmerkelijk verschil tussen de reikwijdte van dit onderzoek 
naar het risicomanagementsysteem, uitgevoerd door Deloitte Consulting, en de reikwijdte van de accountants-

controle, bij de gemeente Geertruidenberg uitgevoerd door Deloitte Accountants. 
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2 Visie en aanpak 
 
2.1 Onderzoeksmodel 

De insteek van onderhavig onderzoek is te onderzoeken of de huidige 

risicomanagementsystematiek van de gemeente Geertruidenberg doeltreffend en 

doelmatig is en waar zich eventueel verbeterpunten bevinden.  

De basis voor dit onderzoek is het risicomanagementsysteem zoals dat door de 

gemeente Geertruidenberg is vastgesteld. Dit model is niet alleen aan de feitelijke 

werking getoetst, maar ook aan een referentiemodel (zie bijlage 1). 

In de volgende figuur is de rolverdeling tussen de gemeenteraad, het college van B 

en W en de ambtelijke organisatie rond risicomanagement weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kaderstellende rol van de gemeenteraad laat zich in ieder geval vatten in 

onderstaande vragen: 

 Wat willen wij bereiken? 

 Wat gaan wij daarvoor doen? 

 Wie zijn daarbij betrokken? 

 Wat mag het kosten? 

Het college van B en W is verantwoordelijk voor de invulling van het beleid en het 

toezien op de adequate uitvoering van risicomanagement door het ambtelijk 

apparaat. De controlerende rol van de gemeenteraad is van toepassing wanneer 

uitvoering wordt gegeven aan het beleid passend binnen de door haar gestelde 

kaders.  
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Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: 

 Wat hebben wij bereikt? 

 Wat hebben wij daarvoor gedaan? 

 Wie waren daarbij betrokken? 

 Wat heeft het gekost? 

Dergelijke verantwoording vindt doorgaans op meerdere momenten plaats 

teneinde risico’s via het daartoe in leven geroepen risicomanagementsysteem te 

kunnen beheersen, waar nodig bij te sturen en toezicht te houden op een 

doelmatige en doeltreffende uitvoering van beleid. 

2.2 Ontwikkelingen in risicomanagement 

Risicomanagement is een relatief jong vakgebied dat volop in de maatschappelijke 

belangstelling staat.3 Een vakgebied ook dat nog in ontwikkeling is. In een rapport 

uit november 20094 wordt zelfs geconcludeerd “dat risicomanagement nog in de 

kinderschoenen staat”. 

Voor de ontwikkeling van het vakgebied risicomanagement zijn het raamwerk 

Enterprise Risk Management van COSO5 (september 2004) en de ISO-norm6 

(december 2009) van het Nederlands Normalisatie-Instituut richtinggevend. In 

beide normenkaders en in de maatschappij is een ontwikkeling zichtbaar in de 

richting van integraal en geïntegreerd risicomanagement.  

Een eerste aspect van integraal en geïntegreerd risicomanagement is dat het 

begrip risico steeds breder wordt opgevat. In het verleden werd een risico vooral 

gezien als een bedreiging, bijvoorbeeld het risico van brand. Tegenwoordig wordt 

risico gedefinieerd als een onzekerheid die (positief of negatief) van invloed is op 

het bereiken van de doelstellingen van een organisatie. Met de verbreding van het 

begrip risico verandert ook het doel van risicomanagement. Van het traditionele 

beperken van de financiële schade van een risico, naar het managen van alle 

soorten onzekerheden en kansen (financieel, operationeel, strategisch) die het 

realiseren van organisatiedoelstellingen beïnvloeden. 

Een tweede aspect van de integrale en geïntegreerde benadering is de verschuiving 

van incidenteel naar structureel risicomanagement. Niet langer kan worden 

volstaan met het incidenteel vaststellen of er voldoende verzekering of 

weerstandscapaciteit is om onverhoopte schade te dekken. Er moet sprake zijn van 

een proces waarin structureel en consistent risico’s en kansen worden beheerd om 

                                                      
3 

“Risico’s managen is mensenwerk – Risicomanagement en –verslaggeving bij grote ondernemingen” Publieke 

managementletter van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (november 2013). 
4 “Risicomanagement in tijden van crisis” in opdracht van Rijksuniversiteit Groningen, Nyenrode School of 

Accountancy & Controlling, Koninklijke NIVRA en PricewaterhouseCoopers. 
5 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 
6 

NEN-ISO 31000 Risicomanagement – principes en richtlijnen. 
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er met redelijke zekerheid voor te zorgen dat de doelen van de organisatie worden 

gehaald.  

Door de verbinding van risico’s met de doelstellingen van de organisatie wordt 

risicomanagement meer en meer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. 

Risicomanagement moet in toenemende mate in alle aspecten van de organisatie 

worden geïntegreerd – in bestuur en management, in strategie en planning, in 

beleid, in waarden en cultuur, in rapportages en systemen. Het derde aspect van 

risicomanagement is dat het steeds meer ‘gewoon’ management wordt. 

Een vierde aspect van modern risicomanagement is van meer recente datum. Het 

gaat om de verschuiving van aandacht voor alleen de blauwdruk naar aandacht 

voor ook de rooddruk van risicomanagement.7 De nadruk in ERM en ISO ligt meer 

op de structuur en techniek van risicomanagement. De laatste jaren wordt echter 

duidelijk dat risicomanagement ook mensenwerk is, dat organisatiecultuur en 

competenties van medewerkers evenzeer het succes van risicomanagement 

bepalen. 

2.3 Normenkader en onderliggende toetspunten 

Centraal bij het uitvoeren van doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek staat 

het normenkader aan de hand waarvan meting en beoordeling plaatsvindt. 

Artikel 11 Besluit begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten 

vormt de formele basis voor risicomanagement. Het BBV hanteert een traditioneel 

model en plaatst risicomanagement vooral in financieel perspectief als onderdeel 

van het weerstandsvermogen. In het BBV is weinig te vinden van de professionele 

en maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van integraal en geïntegreerd 

risicomanagement, zoals in paragraaf 2.2. toegelicht. 

Het onderzoek van de Rekenkamer heeft tot doel om rond risicomanagement niet 

alleen een retrospectief beeld te schetsen, maar ook praktisch bruikbare en 

toekomstgerichte aanbevelingen te doen. De Rekenkamer heeft gekozen voor een 

normenkader en voor toetspunten die op onderdelen verder gaan dan de eisen die 

het BBV stelt. Het BBV is nog sterk gericht op het voorkomen van financiële schade 

en het reserveren van voldoende weerstandscapaciteit, waar modern risico-

management meer is gericht op het bereiken van (gemeentelijke) doelen en het 

managen van risico’s die daaraan in de weg staan. Het normenkader, dat de 

Rekenkamer hanteert, raakt aldus niet alleen de rechtmatigheid maar ook de 

doelmatigheid en de doeltreffendheid van risicomanagement. Daarmee kan bijvoor- 

                                                      
7 

De term ‘blauwdruk’ en ‘blauwdrukdenken’ is gebaseerd op het rationeel ontwerpen en implementeren van 

veranderingen. Procesdenken en netwerkplanning zijn representanten hiervan. De term ‘rooddruk’ en 

‘rooddrukdenken’ vindt zijn grondslag in de klassieke Hawthorne-experimenten (Mayo, 1993). Uit deze experimenten 
bleek duidelijk dat mensen niet alleen door economische factoren worden gemotiveerd, maar veel meer door goede 

onderlinge verstandhoudingen en gezamenlijke doelen. 
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beeld bereikt worden dat bij actuele ontwikkelingen zoals de decentralisaties in het 

sociaal domein de aandacht niet alleen gericht wordt op de financiële risico’s, maar 

óók en in samenhang daarmee op risico’s met betrekking tot de kwaliteit van de 

uitvoering van deze nieuwe taken.  

De beoordelingscriteria betreffen een praktisch uitvoerbare uitwerking van 

enerzijds de eisen die het BBV stelt en anderzijds aspecten die samenhangen met 

de ontwikkeling in de richting van integraal en geïntegreerd risicomanagement.  

In totaal telt het normenkader 34 toetspunten, zes hiervan zijn specifiek gericht op 

het BBV en nog eens zes specifiek op de zachte kant van risicomanagement. De 

overige toetspunten zijn neutraal geformuleerd zodat inbreng mogelijk is van zowel 

blauwdruk alsook rooddruk aspecten. Overall is sprake van een adequaat 

evenwicht tussen het BBV (schade beperken) én modern risicomanagement 

(integraal en geïntegreerd). Tussen de harde kant (structuur & techniek, hard 

controls, blauwdruk) én de zachte kant van risicomanagement (cultuur & 

competenties, soft controls, rooddruk). 

Bij het onderzoek zijn de volgende normen gehanteerd: 

Normen Toelichting norm 

1.Volledige, actuele en 

transparante 

beleidskaders 

Het beleid van de gemeente is vastgelegd en bevat een 

zekere samenhang van relevante aspecten die 

noodzakelijk zijn voor adequate sturing en controle door 

de gemeenteraad. Het beleid bevat de kaders voor de 

werkwijze van de gemeente inzake risico’s en 

weerstandsvermogen. 

2. Inventarisatie, 

analyse, sturing, 

beheersing van de 

juiste risico’s 

De impact van de rol van de gemeenteraad is sterk 

afhankelijk van de mate waarin juist de (strategische) 

risico’s die er echt toe doen op de agenda komen. Het 

sturen op en controleren van de strategische risico’s 

levert de gemeente de meeste toegevoegde waarde op, 

omdat deze risico’s betrekking hebben op de belangrijkste 

issues en doelstellingen van de gemeente. Aan de andere 

kant van het spectrum staan de compliance risico’s 

(bijvoorbeeld een goedkeurende rechtmatigheids-

verklaring). Van belang is uiteraard dat een en ander is 

gebaseerd op een gedegen risico-inventarisatie en -

analyse. 
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Normen Toelichting norm 

3: Heldere 

onderbouwing van de 

methodiek van het 

weerstandsvermogen 

In de praktijk bestaan diverse methodieken voor de 

onderbouwing van het weerstandsvermogen. Centraal 

hierbij staat telkens de vraag hoe het totaal van de 

gekwantificeerde risico’s zich verhoudt tot de beschikbare 

middelen om de risico’s op te kunnen vangen. Hiervoor 

bestaat geen formele norm. Iedere gemeente is zelf 

verantwoordelijk om ten aanzien van het weerstands-

vermogen beleid te formuleren. Iedere methode kent zijn 

voordelen en beperkingen. Het is vooral van belang dat 

de onderbouwing van het weerstandsvermogen helder is 

voor de gemeenteraad. 

4. Taken, bevoegd-

heden en verantwoor-

delijkheden zijn helder 

en worden uitgevoerd 

Wij onderscheiden een aantal hoofdrolspelers (gemeente-

raad, college van B en W en de ambtelijke organisatie) 

dat specifieke taken heeft in relatie tot risico’s en 

weerstandsvermogen. 

5. Beleid en uitvoering 

omtrent risico’s en 

weerstandsvermogen 

hebben een cyclisch 

karakter 

Voor alle beleid is de plan-do-check-act cyclus van 

belang. In het kader van dit onderzoek geldt dit uiteraard 

ook voor het beleid omtrent risico’s en weerstands-

vermogen. De gedachte achter de cyclus is het streven 

naar een continu verbeterende organisatie. 

6. Er zijn adequate 

instrumenten om de 

uitvoering van het 

beleid met betrekking 

tot risico’s en 

weerstandsvermogen 

te ondersteunen 

Het beleid en de uitvoering omtrent risico’s en 

weerstandsvermogen dient ondersteund te worden door 

een efficiënt en up-to-date instrumentarium waarmee 

ambtelijke organisatie, college van B en W en 

gemeenteraad hun taken adequaat kunnen uitvoeren. 

Het volledige normenkader met toetspunten is opgenomen in bijlage 2. 
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2.4 Onderzoeksaanpak 

De insteek van onderhavig onderzoek is te onderzoeken of de huidige 

risicomanagementsystematiek van de gemeente Geertruidenberg doeltreffend en 

doelmatig is en waar zich eventueel verbeterpunten bevinden. Vertrekpunt voor dit 

onderzoek is het risicomanagementsysteem zoals dat door de gemeente 

Geertruidenberg is vastgesteld.  

De selectie van een passende onderzoeksmethode voor de verzameling van 

informatie is een belangrijk onderdeel van dit onderzoek. In het onderhavige 

onderzoek zijn drie gebruikelijke dataverzamelingsmethoden gecombineerd. Twee 

vormen van kwalitatief onderzoek, namelijk bureauonderzoek (documentenstudie) 

en interviewonderzoek én survey-onderzoek (digitale enquête) als een vorm van 

kwantitatief onderzoek. De concrete werkwijze ten aanzien van deze drie vormen 

van onderzoek wordt hierna toegelicht.  

Aan de hand van deze drie vormen van onderzoek zijn data verzameld over het 

risicomanagementsysteem van de gemeente Geertruidenberg en over het 

referentiemodel. De data, verkregen uit het bureauonderzoek, zijn in het 

interviewonderzoek gecheckt op consistentie. De data die zijn verkregen uit 

interviews, zijn vastgelegd in verslagen en door de geïnterviewden geverifieerd. 

Triangulatie is een erkende methodiek om de geldigheid van onderzoeksresultaten 

te verhogen. Het doel hiervan is om overeenstemming te vinden tussen de 

uitkomsten van de verschillende onderzoeksmethoden om de geldigheid van de 

bevindingen te toetsen. In dat kader zijn de data uit de documentenstudie, de 

interviews en de digitale enquête geanalyseerd op consistentie en, voor zover 

daarvan sprake is, verwerkt in de Nota van Bevindingen. De Nota van Bevindingen 

wordt conform de procedures van Rekenkamer West-Brabant voorgelegd voor 

ambtelijk wederhoor. 

Door het gebruik van drie gebruikelijke dataverzamelingsmethoden, door de 

validatie van data in het interviewonderzoek en door middel van triangulatie en  

– niet in de laatste plaats – door de verificatie van de bevindingen via ambtelijk 

wederhoor, wordt een betrouwbare basis verkregen om te komen tot analyse, 

conclusies en aanbevelingen. 

In de aanpak van het onderzoek is een aantal stappen onderscheiden: 

Stap 1: Voorbereiding onderzoek en start 

In de voorbereiding is de basis gelegd voor een efficiënt en effectief onderzoek. 

Daartoe is een aantal belangrijke randvoorwaarden ingeregeld die betrekking 

hebben op onder meer de afbakening van het onderzoek, vaststelling van het 

normenkader, belanghebbenden, mijlpalen en planning. 
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Tijdens de startbijeenkomst met de portefeuillehouder en een selectie van 

ambtenaren is door de Rekenkamer en het onderzoeksteam een toelichting 

gegeven op het onderzoek en de aanpak. Tevens zijn er afspraken gemaakt met de 

gemeente over het vervolg, de te interviewen personen en personen die worden 

uitgenodigd om de digitale enquête in te vullen. 

Stap 2: Documentenstudie 

Bij de gemeente zijn diverse documenten opgevraagd. In overleg met de 

contactpersoon zijn de gevraagde documenten aangeleverd. Op basis van deze 

documenten is de documentenstudie uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar de opzet 

en de werking van het risicomanagementsysteem (aan de hand van het 

normenkader). De lijst van de gebruikte documenten is bijgevoegd in bijlage 4. 

Stap 3: Interviews 

Om de werking en opzet te toetsen is een vijftal interviews afgenomen. Hierbij is 

uitgegaan van de volgende interviewprofielen: 

 College van B en W. 

 Directie en managementteam. 

 Enkele project- en programmaleiders/-manager. 

 Concerncontroller c.q. controller(s). 

Er is een interviewleidraad gemaakt die gebruikt is bij ieder interview. De leidraad 

is weergegeven in bijlage 6. Van elk interview is een verslag gemaakt in het kader 

van hoor en wederhoor. Dit verslag is ter accordering naar elke geïnterviewde 

persoon gestuurd. De vastgestelde verslagen zijn gebruikt voor voorliggend 

onderzoek. In bijlage 5 is de lijst met de geïnterviewde functionarissen 

opgenomen. 

Stap 4: Enquête 

Parallel aan de documentenstudie en de interviews is een digitale vragenlijst 

uitgezet onder met de gemeente overeengekomen personen en gremia: het college 

van B en W, de directie, de managers, de projectleiders, de concerncontroller, de 

senior auditor en de planeconoom. Deze personen worden door de gemeente en de 

Rekenkamer representatief geacht ten aanzien van het onderzoeksonderwerp. Een 

afzonderlijke vragenlijst is uitgezet onder de raadsleden.  

Met de (digitale) vragenlijst is de dataverzameling ten aanzien van de stand van 

zaken rondom risicomanagement binnen de gemeente Geertruidenberg niet alleen 

uitgebreid, maar heeft op onderdelen (een aantal toetspunten) gediend voor het 

kunnen uitvoeren van consistentie controles in antwoorden van de enquête zelf 

alsook tussen enquête antwoorden, de documentenstudie en de interviews. In de 

rapportage zijn niet alle scores/percentages uit de enquête opgenomen. Met name 

de meest opvallende percentages die ter onderbouwing dienen van bevindingen uit 
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interviews en/of documentenstudie, of percentages die diametraal staan op andere 

bevindingen, zijn in dit rapport benoemd. De responspercentages waren voor de 

bestuurlijke/ambtelijke vragenlijst 83% (10 van de 12 uitgezette vragenlijsten) en 

voor de raadsleden 57% (13 van de 20 uitgezette vragenlijsten). De gebruikte 

vragenlijsten zijn opgenomen in bijlage 7 en 8. 

De antwoorden van het college van B en W zijn meegenomen bij de resultaten van 

het ambtelijk apparaat. De eerste reden hiervoor is dat een onderscheid is 

gemaakt tussen de verantwoordelijkheid voor de kaders en control (raadsleden) en 

voor de uitvoering (college en ambtelijk apparaat). De tweede reden is dat het 

responspercentage van het college van B en W te laag is om als afzonderlijke groep 

mee te nemen. 

Stap 5: Nota van bevindingen 

Om de verkregen informatie uit de documentenstudie, de interviews en de 

(digitale) enquête te kunnen ordenen, is het normenkader als kapstok gehanteerd. 

De Nota van Bevindingen (bijlage 3) is opgebouwd aan de hand van dit 

normenkader. De Nota van Bevindingen is voor ambtelijk hoor en wederhoor 

voorgelegd en naar aanleiding van de reacties uit Geertuidenberg aangevuld en 

aangepast.  

Stap 6: Conclusies en Aanbevelingen 

De verkregen en geverifieerde informatie is nader geanalyseerd aan de hand van 

de toetspunten zoals deze zijn opgenomen in het normenkader. De analyse van 

bevindingen is vervolgens geconfronteerd met de ontwikkelingen op het terrein van 

modern risicomanagement en vertaald in aanbevelingen. De bevindingen, analyses 

en aanbevelingen voorzien tezamen in de beantwoording van de onderzoeksvraag. 
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3 Analyse, conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen 

gepresenteerd. Hierbij wordt enerzijds de onderzoeksvraag of de huidige 

risicomanagementsystematiek van de gemeente Geertruidenberg doeltreffend en 

doelmatig is beantwoord en anderzijds aangegeven waar zich eventueel 

verbeterpunten bevinden. 

De Rekenkamer stelt vast dat het risicomanagementsysteem van de gemeente 

Geertruidenberg voldoet aan de eisen die het BBV stelt. De Rekenkamer stelt 

eveneens vast dat in de gemeente Geertruidenberg het beleid zich ontwikkelt in de 

richting van integraal en geïntegreerd risicomanagement, waarmee de 

doelmatigheid en de doeltreffendheid worden gediend. Uit het onderzoek blijkt dat 

het gewenst is om in die ontwikkeling nog verdere stappen te zetten. In het 

vervolg van dit hoofdstuk worden deze nader toegelicht. 

Centraal in het onderzoek staat het gehanteerde normenkader. De Rekenkamer 

heeft gekozen voor een breder normenkader dan puur wettelijk is voorgeschreven. 

Er is niet alleen sprake van toetspunten in verband met de wettelijke eisen van het 

BBV, maar ook van criteria die inzicht geven in de ontwikkeling naar integraal en 

geïntegreerd risicomanagement. 

 

3.1 Besluit begroting en verantwoording 

De geldende wet- en regelgeving omtrent risicomanagement is vastgelegd in 

artikel 11 van het BBV. Het BBV stelt ten aanzien van risicomanagement alleen de 

eis dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een inventarisatie 

bevat van de weerstandscapaciteit en van de risico’s én het beleid vermeldt 

omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s.  

In de financiële verordening van de gemeente ligt in artikel 18 de kaderstelling 

omtrent weerstandsvermogen en risico’s van de raad vast. De kaderstelling heeft 

betrekking op de verwerking van risico’s en weerstandsvermogen in begroting en 

jaarstukken. In 2009 heeft de vertaling van deze kaders plaatsgevonden in een 

nota ‘beleid risicomanagement en weerstandsvermogen’. Deze nota is op 23 juli 

2009 door de raad vastgesteld. Sindsdien maakt het onderdeel risico’s expliciet 

deel uit van het format voor college- en raadsvoorstellen.  

In de nota ‘beleid risicomanagement en weerstandsvermogen’ en in de financiële 

verordening is opgenomen dat de beleidsnota eens per vier jaar voor de 

behandeling van de tweede begroting van de nieuwe gemeenteraad wordt 

beoordeeld en indien noodzakelijk wordt herzien. Het voornemen is de beleidsnota 

in 2014 te herzien. 
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De paragraaf weerstandsvermogen van de begroting 2010 tot en met 2014 en van 

de jaarstukken 2010 tot en met 2012 van de gemeente Geertruidenberg zijn in 

overeenstemming met artikel 11 van het BBV en bevatten een inventarisatie van 

de weerstandscapaciteit, een inventarisatie van de risico’s en het beleid omtrent 

weerstandscapaciteit en de risico’s.  

In de paragraaf weerstandsvermogen van de begrotingen en jaarverslagen worden 

de tien risico’s gepresenteerd die de hoogste bijdrage leveren aan de berekening 

van de benodigde weerstandscapaciteit.   

De weerstandsratio wordt volgens de nota ‘beleid risicomanagement en 

weerstandsvermogen’ bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen 

door de benodigde weerstandscapaciteit. Bij de beschikbare weerstandscapaciteit 

maakt de gemeente Geertruidenberg onderscheid tussen incidentele weerstands-

capaciteit (in vermogen) en structurele weerstandscapaciteit (in capaciteit). De 

gemeente Geertruidenberg hanteert een ratio voor het weerstandsvermogen van 

(minimaal) 1.0. De ratio’s, zoals opgenomen in de begrotingen en jaarverslagen 

vanaf 2010, liggen ruim boven de norm van 1.0. De weerstandsratio is in de 

afgelopen jaren gedaald van 5,88 in de Programmabegroting 2010 tot 2,59 in de 

Programmabegroting 2014. 

De omvang van de benodigde weerstandscapaciteit wordt mogelijk te hoog 

vastgesteld. De gemeente Geertruidenberg gaat bij de berekening uit van de bruto 

risico’s, waarbij nog geen rekening wordt gehouden met een vermindering van de 

financiële impact als gevolg van beheersmaatregelen die genomen worden om het 

risico te beperken. Daarnaast worden in de berekening risico’s meegenomen die 

wellicht dubbel in NARIS zijn opgenomen. 

3.2 Integraal en geïntegreerd risicomanagement 

Het door de Rekenkamer vastgestelde normenkader ziet niet alleen op wettelijke 

eisen vanuit het BBV, maar omvat tevens criteria om de ontwikkeling naar 

integraal en geïntegreerd risicomanagement te toetsen. In deze paragraaf worden 

de belangrijkste bevindingen geanalyseerd. 

Kenmerkend voor integraal en geïntegreerd risicomanagement is in de eerste 

plaats de verbreding van het risicobegrip. Er wordt niet alleen gekeken naar risico’s 

met een financiële impact op het weerstandsvermogen, maar ook bestuurlijke of 

juridische of imago risico’s krijgen aandacht.  

In de nota ‘beleid risicomanagement en weerstandsvermogen’ hanteert de 

gemeente Geertruidenberg een breed risicobegrip, namelijk “de kans op het 

optreden van een gebeurtenis met een negatief gevolg voor een betrokkene”. 

Bijgevolg worden niet alleen risico’s geïnventariseerd met mogelijke impact voor 

het weerstandsvermogen maar ook risico’s zonder een direct geld-gevolg.  
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Voor de begroting 2014 zijn 218 risico’s in beeld gebracht, waarvan 23 zonder 

direct “geld-gevolg” zoals juridische of beleidsmatige of imago risico’s. Overigens 

vindt de signalering van risico’s op bestuurlijk vlak meestal plaats door directie 

en/of portefeuillehouder en in beperkte mate door (beleids)medewerkers. De 

risicoprofielen worden twee maal per jaar geactualiseerd.  

In het risico-begrip, dat de gemeente Geertruidenberg hanteert, wordt – anders 

dan bij COSO of ISO - geen directe verbinding gelegd met de beleidsmatige of 

operationele doelstellingen van de gemeente. Het gevolg hiervan is dat het 

risicobeleid van de gemeente Geertruidenberg meer gericht is op het beperken van 

de financiële schade als gevolg van risico’s, dan op het managen van ‘alle 

gebeurtenissen die (positief of negatief) van invloed zijn op het bereiken van de 

doelstellingen’ van de gemeente Geertruidenberg.  

Een tweede aspect van integraal en geïntegreerd risicomanagement is de 

verschuiving van incidenteel naar structureel. Het gaat er niet alleen om dat met 

enige regelmaat wordt vastgesteld of het weerstandsvermogen voldoende is om 

onverhoopte schade te dekken. Maar vooral of er sprake is van een proces waarin 

consequent en consistent risico’s en kansen worden beheerd om er met redelijke 

zekerheid voor te zorgen dat de organisatie- en beleidsdoelen van de gemeente 

Geertruidenberg worden gehaald. Modern risicomanagement is geïntegreerd in de 

systemen en processen van de organisatie én in het doen en denken van bestuur, 

management en medewerkers.  

In de systematiek van Geertruidenberg speelt het format voor college- en 

raadsvoorstellen een belangrijke rol. In dit format is met ingang van juli 2009 

expliciet een onderdeel ‘risico’s’ opgenomen. Dit dwingt af dat de verantwoordelijke 

voor de nota daadwerkelijk reflecteert over mogelijke risico’s en beheers-

maatregelen. In de praktijk blijkt dat het format vooral de inventarisatie en 

kwantificering van risico’s te faciliteren en minder het identificeren, implementeren 

en monitoren van (beheers)maatregelen.  

Van 126 van de 218 risico’s, die voor de begroting 2014 zijn geïdentificeerd, is in 

NARIS geen beheersmaatregel ingevuld. Het vastleggen van risico’s en 

beheersmaatregelen gebeurt door de betrokken medewerker zelf. Er is niet 

zichtbaar sprake van een systematische, periodieke en organisatiebrede 

actualisatie van risico’s en maatregelen. Met ingang van de begroting 2014 is 

overigens een begin gemaakt met het toetsen van de in NARIS opgenomen 

beheersmaatregelen. 

De bevinding dat nog niet van alle geïdentificeerde risico’s beheersmaatregelen zijn 

opgenomen, én de observatie dat het actuele risicobegrip van de gemeente 

Geertruidenberg nog niet zichtbaar de verbinding legt met de realisatie van 

beleidsdoelstellingen, betekenen in de visie van de Rekenkamer dat niet altijd alle 
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stappen van de COSO cyclus consequent en consistent worden doorlopen en 

geëvalueerd. 

Door de verbinding van risico’s met de doelstellingen van de organisatie wordt 

risicomanagement meer en meer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. In 

de visie van de Rekenkamer maakt risicomanagement een integraal onderdeel uit 

van regulier management. Elke leidinggevende dient voor zijn eigen afdeling 

verantwoordelijkheid te nemen voor het risicomanagementproces, de inhoud én 

het management van risico’s. 

Bij de gemeente Geertruidenberg worden de bevoegdheden en verantwoordelijk-

heden verdeeld op basis van de risicoscore. Hoe hoger de risicoscore, des te hoger 

is in de organisatie de verantwoordelijkheid belegd: zo zijn clustermanagers 

bevoegd om risico’s af te wikkelen met een score tot 7, waar risico’s met een score 

van 16 en hoger worden gemeld aan de algemeen directeur en het college van B 

en W. Deze werkwijze is binnen de organisatie bekend, maar wordt in de praktijk 

niet altijd strikt gevolgd. Clustercoördinatoren/managers handelen in de praktijk 

risico’s af die volgens de bevoegdhedenstructuur door het managementteam 

afgehandeld zouden moeten worden. 

Een risicomanagementsysteem moet ‘meebewegen’ met veranderingen in de 

beleidsdoelstellingen van de gemeente. Er kan niet worden volstaan met het 

incidenteel vaststellen of er voldoende weerstandscapaciteit is om onverhoopte 

schade te dekken. Er moet sprake zijn van een proces waarin structureel en 

consistent risico’s en kansen worden beheerd om er met redelijke zekerheid voor te 

zorgen dat de doelen van de organisatie worden gehaald. Het gaat om een levend 

systeem waarin medewerkers risicomanagement integreren in hun dagelijks 

handelen en waarin bestuur en management zich verantwoordelijk weten én voelen 

voor het up-to-date houden van risicomanagement.  

Bij de gemeente Geertruidenberg zijn de bouwstenen hiervoor aanwezig, maar van 

een volcontinu draaiend systeem is nog niet in de volle breedte sprake. Niet zonder 

reden heeft de nieuwe risicomanagement coördinator bij zijn aanstelling in maart 

2013 de opdracht gekregen om risicomanagement opnieuw onder de aandacht te 

brengen én te houden van medewerkers en managers. In de visie van de 

Rekenkamer is bij de dynamisering van risicomanagement actuele en adequate 

managementinformatie over risico’s en risicobeheersing een belangrijke 

randvoorwaarde. Dienaangaande is bij de gemeente Geertruidenberg nog winst te 

boeken. Over risico’s wordt driemaal per jaar in de planning en control cyclus 

gerapporteerd, over het weerstandsvermogen vindt tweemaal per jaar rapportage 

plaats. Van de respondenten onder de raadsleden vindt 42% deze frequentie 

onvoldoende om risico’s tijdig te signaleren. Uit de interviews blijkt dat het 

benoemen en actueel houden van beheersmaatregelen beperkte aandacht krijgt. 

De enquête onder bestuurders en ambtenaren laat zien dat 44% niet weet of, 

indien nodig, beheersmaatregelen worden getroffen en geïmplementeerd.  
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De laatste jaren wordt duidelijk dat risicomanagement ook mensenwerk is en dat 

cultuur en competenties evenzeer het succes van risicomanagement bepalen. Bij 

de gemeente Geertruidenberg is op het vlak van deze meer ‘zachte’ kant van 

risicomanagement het nodige voor handen. Van bestuurlijke en ambtelijke 

respondenten geeft 40% aan dat zij actief bevraagd worden op het naleven van het 

risicomanagementbeleid. Bij reguliere overleggen tussen directie en 

clustermanagers komen risico’s nadrukkelijk aan bod. En de portefeuillehouder 

Financiën stuurt sterk op risicomanagement.  

Naast actieve informatie en communicatie en een open cultuur is het ontwikkelen 

én onderhouden van risicomanagement-vaardigheden belangrijk. Trainingen om de 

juiste uitvoering van risicomanagement te ondersteunen worden niet structureel 

aangeboden. In de enquête antwoordt 44% van de respondenten het oneens te 

zijn met de stelling dat “opleidingen en trainingen worden aangeboden om juiste 

uitvoering van het risicomanagementbeleid te ondersteunen. 

Bij de gemeente Geertruidenberg is het dagelijks doen en denken toch nog vooral 

gericht op het vaststellen van de benodigde weerstandscapaciteit om de financiële 

gevolgen van risico’s op te kunnen vangen. Dit is in overeenstemming met het 

BBV, maar integraal en geïntegreerd risicomanagement gaat verder. Het betekent 

dat de focus van de organisatie is verbreed van ‘het voorkomen van schade’ naar 

het bereiken van de doelstellingen van de gemeente Geertruidenberg én het 

consistent inventariseren en managen van risico’s die het bereiken van deze doelen 

(positief of negatief) beïnvloeden. Die oriëntatie en risicocultuur is bij de gemeente 

Geertruidenberg nog niet in de volle breedte aanwezig.  

3.3 Aanbevelingen 

Een eerste belangrijke bevinding is dat het vigerende risicomanagementsysteem 

van de gemeente Geertruidenberg voldoet aan de eisen die het BBV stelt. Wel 

beveelt de Rekenkamer het volgende aan: 

1. Ga bij de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit uit van netto 

risico’s, waarbij rekening wordt gehouden met een vermindering van de 

financiële impact als gevolg van beheersmaatregelen die genomen worden om 

het risico te beperken. 

Een tweede belangrijke bevinding is dat in de gemeente Geertruidenberg ondanks 

het brede risicobegrip in de praktijk de focus van risicomanagement meer gericht is 

op de financiële impact van risico’s en op het vaststellen van de benodigde 

weerstandscapaciteit en minder op het identificeren en managen van 

‘gebeurtenissen die het bereiken van de doelstellingen beïnvloeden’. In dit kader 

beveelt de Rekenkamer het volgende aan: 

2. Introduceer bij de actualisering van de nota ‘beleid risicomanagement en 

weerstandsvermogen’, gepland voor einde 2014, een bredere definitie van 
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risico door als risico te definiëren “gebeurtenissen die het bereiken van de 

doelstellingen beïnvloeden”. Met deze bredere definitie van het begrip risico 

voldoet de gemeente Geertruidenberg niet alleen aan de eisen van het BBV 

maar wordt ook recht gedaan aan de ontwikkeling van risicomanagement van 

voorkomen van schade in de richting van het managen van risico’s om de 

doelstellingen van de organisatie te realiseren.  

Het actief managen van risico’s in deze brede betekenis draagt niet alleen bij aan 

de realisatie van de beleidsdoelstellingen van de gemeente Geertruidenberg, maar 

vermindert ook de kans dat een beroep moet worden gedaan op het 

weerstandsvermogen. Uitdaging voor de gemeente Geertruidenberg is in haar 

risicomanagement beide aspecten te integreren, en om te komen tot een 

gestructureerde, systematische en organisatie-brede inventarisatie, beoordeling en 

beheersing van alle risico’s –zowel risico’s met financiële impact als risico’s in 

relatie tot de beleidsdoelstellingen. In dit verband adviseert de Rekenkamer het 

volgende: 

3. Koppel in de begrotingscyclus doelstellingen en programma’s consequent aan 

risico’s. Dit laatste is mogelijk door aan te sluiten bij de begrotingscyclus en 

door bij de identificatie van doelen en programma’s gelijk deze risico’s te 

inventariseren. Zorg voor samenhang tussen verschillende documenten waarin 

risico’s zijn benoemd. 

 

4. Maak alle leidinggevenden en budget-verantwoordelijken in overeenstemming 

met de moderne definitie van risico verantwoordelijk voor prestatie- én 

risicomanagement. Dat wil zeggen niet alleen voor de doelstellingen van hun 

afdeling maar ook voor het managen van de risico’s die het bereiken van deze 

beleidsdoelstellingen kunnen beïnvloeden. De integrale verantwoordelijkheid 

van prestaties en risico’s betreft alle taken van een leidinggevende en niet 

alleen de beleidsprestaties en risico’s in college- en raadsvoorstellen.  

Een derde belangrijke bevinding is dat het risicomanagementsysteem van de 

gemeente Geertruidenberg in de basis voldoet aan de risicomanagementcyclus van 

COSO-ERM, maar dat in de dagelijkse praktijk nog niet altijd alle stappen van deze 

cyclus consequent en consistent worden doorlopen. Risicomanagement is bij de 

gemeente Geertruidenberg op dit moment nog niet vanzelfsprekend op 

(beheers)maatregelen gericht. Tegen deze achtergrond beveelt de Rekenkamer het 

volgende aan: 

5. Organiseer structurele risico-inventarisatie binnen de reguliere jaarplan cyclus. 

Aan ‘de voorkant’ door in de begrotingscyclus doelstellingen en programma’s 

consequent te koppelen aan risico’s - door bij de identificatie van doelen en 

programma’s gelijk de risico’s te inventariseren. En aan ‘de achterkant’ door 

rond het jaarrekening-proces de werking van risicomanagement 

(geïdentificeerde risico’s en beheersmaatregelen) te evalueren. Maak hierbij 
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het integrale management verantwoordelijk voor inventarisatie, maar ook 

evaluatie van risico’s en beheersmaatregelen van hun eigen afdeling.  

6. Maak de rapportage over de geïdentificeerde risico’s en risico-maatregelen 

onderdeel van de reguliere management-rapportages. En zorg voor samenhang 

tussen verschillende documenten waarin risico’s zijn benoemd. De 

risicoparagrafen in perspectiefnota, begrotingen en jaarrekeningen, dienen 

zichtbaar gebaseerd te zijn op de risico’s uit de collegevoorstellen en 

projectplannen. 

7. Maak risicomanagement (het beleid, de inventarisatie en beheersing van 

risico’s en maatregelen én de rapportage over de voortgang) een onderdeel 

van het reguliere managementoverleg. Zowel op afdelingsniveau, maar ook op 

het niveau van directie en college van B en W.  

Een vierde belangrijke bevinding is dat de zachte kant in de vorm van cultuur en 

competenties van belang is voor het welslagen van risicomanagement. Bij de 

gemeente Geertruidenberg zijn elementen hiervan aanwezig, maar van structurele 

aanpak en aandacht is minder sprake. In dit verband adviseert de Rekenkamer het 

volgende: 

8. Stel beleid op ten aanzien van de zachte kant van risicomanagement in termen 

van noodzakelijke cultuur en competenties. Vertaal dit beleid in functie-eisen 

voor management en medewerkers én in instrumenten op het gebied van 

communicatie en informatie, training en scholing.  
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4 Reactie College 
 

Op 28 april 2014 heeft de Rekenkamer de conceptrapportage aangeboden voor 

bestuurlijk hoor en wederhoor. Het College heeft hierop gereageerd bij brief van 20 

mei 2014.  De inhoud van deze brief is onderstaand integraal verwoord.  

Geachte heer de Schipper, 

Wij danken u voor de conceptrapportage met betrekking tot het onderzoek naar 

het onderwerp “Risicomanagement” en de mogelijkheid die ons biedt voor het 

geven van een reactie op de onderzoeksbevindingen, conclusies en aanbevelingen 

in het kader van het bestuurlijk hoor en wederhoor. 

Algemene reactie 

In eerste instantie spreekt het college haar waardering uit voor de 

gedetailleerdheid van de bevindingen. De rapportage bevat voldoende bouwstenen 

voor de verdere kwalitatieve doorontwikkeling van het Risicomanagement. 

Uw aanbevelingen vragen enerzijds enkele beleidsmatige keuzes, en anderzijds een 

aantal organisatorische maatregelen binnen de ambtelijke organisatie. 

Wij zijn voornemens uw aanbevelingen op korte termijn om te zetten in acties voor 

zowel de korte als de middellange termijn. 

Tevens zien wij met belangstelling uit naar de door u toegezegde koepelnotitie 

waarin tussen de onderzochte gemeenten vergelijkingen worden getrokken en 

leerpunten en best practises worden weergegeven. 

 

Aanbevelingen 

 

Aanbeveling 1 

Ga bij de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit uit van netto risico’s, 

waarbij rekening wordt gehouden met een vermindering van de financiële impact 

als gevolg van beheersmaatregelen die genomen worden om het risico te 

beperken. 

Reactie college 

Er is inmiddels een start gemaakt met het nadrukkelijker in beeld brengen van de 

mogelijk te nemen beheersmaatregelen. Deze worden dan vervolgens als actie 

weggezet en bij realisatie in mindering gebracht op het oorspronkelijke risico.  

 

Aanbeveling 2 

Introduceer bij de actualisering van de nota ‘beleid risicomanagement en 

weerstandsvermogen’, gepland voor einde 2014, een bredere definitie van het 

risico door als risico te definiëren “gebeurtenissen die het bereiken van de 

doelstellingen beïnvloeden”. Met deze bredere definitie van het begrip risico voldoet 

de gemeente Geertruidenberg niet alleen aan de eisen van het BBV maar wordt 

ook recht gedaan aan de ontwikkeling van risicomanagement van voorkomen van 
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schade in de richting van het managen van risico’s om de doelstellingen van de 

organisatie te realiseren. 

Reactie college 

Wij nemen deze aanbeveling over. De aanbeveling wordt meegenomen bij de 

actualisatie van de nota ‘beleid risicomanagement en weerstandsvermogen’. 

 

Aanbeveling 3 

Koppel in de begrotingscyclus doelstellingen en programma’s consequent aan 

risico’s. Dit laatste is mogelijk door aan te sluiten bij de begrotingscyclus en door 

de identificatie van doelen en programma’s gelijk deze risico’s te inventariseren. 

Zorg voor samenhang tussen verschillende documenten waarin risico’s zijn 

benoemd. 

Reactie college 

Bij de afweging voor het opnemen van beleidsdoelen in de begroting wordt ook een 

risico inschatting gemaakt. Daar waar relevant kan, nog meer zichtbaar, een 

koppeling worden gemaakt met de doelstellingen in de begrotingscyclus als de 

risico’s genoemd in de paragraaf weerstandsvermogen. 

 

Aanbeveling 4 

Maak alle leidinggevenden en budget-verantwoordelijken in overeenstemming met 

de moderne definitie van risico verantwoordelijk voor prestatie- en 

risicomanagement. Dit wil zeggen niet alleen voor de doelstellingen van hun 

afdeling maar ook voor het managen van de risico’s die het bereiken van deze 

beleidsdoelstellingen kunnen beïnvloeden. De integrale verantwoordelijkheid van 

prestaties en risico’s betreft alle taken van een leidinggevende en niet alleen de 

beleidsprestaties en risico’s in college- en raadsvoorstellen. 

Reactie college 

Deze aanbeveling maakt onderdeel uit van de doorontwikkeling van de organisatie. 

 

Aanbeveling 5 

Organiseer structurele risico-inventarisatie binnen de reguliere jaarplan cyclus. Aan 

‘de voorkant door in de begrotingscyclus doelstellingen en programma’s 

consequent te koppelen aan risico’s – door bij de identificatie van doelen en 

programma’s gelijk de risico’s te inventariseren. Een aan ‘de achterkant’ door rond 

het jaarrekening-proces de werking van risicomanagement (geïdentificeerde risico’s 

en beheersmaatregelen) te evalueren. Maak hierbij het integrale management 

verantwoordelijk voor inventarisatie, maar ook evaluatie van risico’s en 

beheersmaatregelen van hun eigen afdeling. 

Reactie college 

Hiervoor verwijzen wij naar het antwoord op aanbeveling 3 en 4.  

 

Aanbeveling 6 

Maak de rapportage over de geïdentificeerde risico’s en risico-maatregelen 

onderdeel van de reguliere management-rapportages. En zorg voor samenhang 

tussen verschillende documenten waarin risico’s zijn benoemd. De risicoparagrafen 
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in perspectiefnota, begrotingen en jaarrekeningen, dienen zichtbaar gebaseerd te 

zijn op de risico’s uit de collegevoorstellen en projectplannen. 

Reactie college 

Hieraan wordt naar onze mening al op een voldoende wijze vorm gegeven. Een 

kwalitatieve toets op dit punt betekent een verder verbetering van de beheersing 

van de diverse risico’s. 

 

Aanbeveling 7 

Maak risicomanagement (het beleid, de inventarisatie en beheersing van risico’s en 

maatregelen én de rapportage over de voortgang) een onderdeel van het reguliere 

managementoverleg. Zowel op afdelingsniveau, maar ook op het niveau van 

directie en college van B en W. 

Reactie college 

In de eerste helft van 2013 is een quick-scan van de organisatie gemaakt waaruit 

bleek dat een verdere doorontwikkeling van de organisatie noodzakelijk was. Deze 

doorontwikkeling is vanaf 2013 in gang gezet waarbij gekeken wordt naar de 

structuur van de ambtelijke organisatie die bijdraagt aan: 

1. Betere integraliteit 

2. Een meer eenduidige aansturing 

3. Een kwalitatief hoger management 

4. Een duidelijke en meer zichtbare rol van de directie en de clustermanagers. 

Uw aanbeveling om risicomanagement een onderdeel van het reguliere 

managementoverleg en collegeoverleg te laten zijn past goed in onze visie op 

doorontwikkeling van de organisatie. 

 

Aanbeveling 8 

Stel beleid op ten aanzien van de zachte kant van risicomanagement in termen van 

noodzakelijke cultuur en competenties. Vertaal dit beleid in functie-eisen voor 

management en medewerkers én in instrumenten op het gebied van communicatie 

en informatie, training en scholing. 

Reactie college 

Deze aanbeveling wordt overgenomen. In 2014 vindt een herijking van de HRM 

visie plaats waaronder een algemene evaluatie van talent- en competentie-

management. 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Geertruidenberg, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

R.C.J. Nagtzaam 

 

 

 

drs. W. van Hees 
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5 Nawoord 
 

De Rekenkamer heeft met instemming kennis genomen van de reactie van het 

College.  
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Bijlage 1 Referentiemodel 
 

Het onderzoek van de Rekenkamer betreft de vraag “of de vormgeving van het 

risicomanagement doelmatig en doeltreffend functioneert”. Hierbij staat de opzet én de 

werking van het risicomanagement centraal. Opzet en werking zijn getoetst aan een 

normenkader, dat is opgebouwd uit twee componenten: de bepalingen van het Besluit 

begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) van 17 januari 2003 

én het COSO-model dat wereldwijd het meest gebruikte raamwerk is voor het beoordelen 

en inrichten van risicomanagement.8 

Het BBV is beperkter dan het COSO-model ten aanzien van functie en inrichting van 

risicomanagement. Het BBV positioneert risicomanagement vooral in financieel perspectief 

als onderdeel van het weerstandsvermogen.9 Het COSO-model plaatst risicomanagement 

vooral in het perspectief van doel-realisatie als onderdeel van management control.10 

                                                      
8 COSO is het Committee of Sponsoring Organanizations of the Treadway Commission. Deze commissie presenteerde 

in 1992 een eindrapport over interne beheersing en publieke verantwoording. Het COSO-raamwerk is in 2004 

uitgebouwd naar een universeel raamwerk voor integraal risicomanagement (enterprise risk management): COSO-

ERM. Internationaal zijn naast het COSO-ERM de richtlijnen van belang van de International Organisation for 
Standardization (ISO). ISO heeft in december 2009 samen met de International Electrotechnical Commission (IEC) in 

2009 termen en definities (ISO/IEC Guide 73), richtlijnen voor de implementatie (ISO 31000) en methoden voor 

risicobeheersing (IEC 31010) gepubliceerd. Wanneer wij spreken over ‘het COSO-model’ wordt daaronder het 

raamwerk van COSO-ERM en NEN-ISO 31000:2009 verstaan, dat internationaal als standaard voor risico-

management geldt.  
9 Het weerstandsvermogen bestaat volgens artikel 11 BBV uit “de relatie tussen weerstandscapaciteit, zijnde de 

middelen en mogelijkheden waarover de provincie onderscheidenlijk gemeente beschikt of kan beschikken om niet 

begrote kosten te dekken” en “alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis 

kunnen zijn in relatie tot de financiële positie”.  
10 Management control is volgens Franssen en Schepers (2005: Management control) “het proces waarmee managers 

andere leden van de organisatie beïnvloeden ten einde de doelstellingen van de organisatie te realiseren.” 
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Bovengenoemd verschil in benadering werkt door in de eisen die aan risico-management 

worden gesteld. In het BBV zien deze vooral op voorkomen en beperken van de financiële 

impact van risico’s. In het COSO-model en in het normenkader van de Rekenkamer is 

risicomanagement integraal gericht op alle aspecten van de organisatie én geïntegreerd in 

het management control systeem. 

In deze benadering is risicomanagement geen doel op zich, maar een middel om vanuit 

een gemeenschappelijk referentiekader op gestructureerde wijze om te gaan met het 

beheersen van risico’s in relatie tot organisatie- en/of beleidsdoelstellingen. Belangrijk 

daarbij is dat risicomanagement binnen de gehele organisatie is ingebed - als onderdeel 

van de planning en control cyclus - en dat sprake is van een proactief en continu proces. 

Het schema op de vorige pagina geeft dit weer in een vijftal stappen. 
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Bijlage 2 Normenkader 
 

Normen Nr.  Toetspunten 
 

Norm 1: 
 
Volledige, actuele 
en transparante 
beleidskaders. 
 

1.1 Het beleid voldoet aan wet- en regelgeving (BBV en 
eventueel verordening 212 gemeentewet). 

1.2 De diverse beleidsdocumenten en -uitgangspunten 
vertonen een logische samenhang. 

1.3 Het beleid is actueel: het biedt kaders en 
aanknopingspunten die tegemoet komen aan de 
actuele risico’s en de actuele financiële positie. 

1.4 Het beleid is transparant: het is duidelijk welke doelen 
worden nagestreefd en welke middelen daarvoor 

beschikbaar zijn 

1.5 In het beleid ligt vast wie waarvoor verantwoordelijk 
is. 

1.6 Het beleid bevat afspraken over de 

informatievoorziening aan de gemeenteraad. 

1.7 Er zijn voldoende middelen (geld, kwalitatief en 
kwantitatief voldoende personeel, technische 
ondersteuning e.d.) om het gewenste 
risicomanagementbeleid uit te voeren. 

Norm 2:  
 
Inventarisatie, 
analyse, sturing, 
beheersing van de 
juiste risico’s. 
 

2.1 Er zijn waarborgen ingebouwd dat risico’s op het juiste 
niveau worden gesignaleerd en geregistreerd. 

2.2 Het proces is op voorspelbare, strategische en externe 
risico’s en daarnaast eventueel op operationele risico’s 
ingericht. 

2.3 De inventarisatie, analyse en beoordeling van risico’s 
wordt van onafhankelijke reflectie voorzien. 

2.4 Actuele/nieuwe/toekomstige risico’s worden tijdig 
betrokken bij analyses. 

2.5 Bij de analyse van actuele/nieuwe/toekomstige risico’s 
wordt een schatting gemaakt hoe het optreden van 
risico’s kan worden voorkomen, wat de kans is dat de 
risico’s zich voordoen en wat de eventuele schade of 
impact is. 

2.6 Bij de analyse van actuele/nieuwe/toekomstige risico’s 
wordt vastgesteld of en hoe de risico’s worden 
beheerst 

2.7 Getroffen beheersmaatregelen worden periodiek 
beoordeeld op effectiviteit. 

2.8 Indien risico’s zich voordoen, wordt een beroep gedaan 
op het weerstandsvermogen. 

Norm 3:  
 
Heldere onderbouwing 

aan de hand van de 
methodiek van het 

weerstandsvermogen.  
 

3.1 Het weerstandsvermogen is een kwantitatieve 
uitspraak over de verhouding tussen de risico’s die de 
gemeente loopt en de middelen die beschikbaar zijn 

om deze risico’s op te vangen. 

3.2 De risico’s worden op eenduidige wijze gekwantificeerd 

en de grondslagen van het kwantificeren zijn op feiten 
en concrete schattingen gebaseerd 

3.3 De opbouw van de beschikbare weerstandscapaciteit 

voldoet aan wet- en regelgeving (BBV en eventueel 
verordening 212 gemeentewet) en is juist, volledig en 
actueel. 
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Normen Nr.  Toetspunten 
 

3.4 De onderbouwing van de benodigde 
weerstandscapaciteit is actueel, transparant en 
eenduidig. 

3.5 Er is een heldere relatie tussen enerzijds de risico’s die 
zich hebben voorgedaan en anderzijds de beschikking 

over reserves of andere middelen die tot de 
weerstandscapaciteit worden gerekend. 

Norm 4:  
 
Taken, bevoegdheden 
en 

verantwoordelijkheden 
zijn helder en worden 

uitgevoerd. 
 

4.1 De gemeenteraad en het college van B en W hebben 
voldoende inzicht in de wederzijdse taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien 
van risicomanagement. 

4.2 De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
rondom risicomanagement zijn vastgelegd in het 

beleid. 

4.3 De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, 

zoals vastgelegd in het beleid, worden conform 
datzelfde beleid uitgevoerd. 

4.4 Ten aanzien van risico’s en weerstandsvermogen vindt 
interactie plaats met overige toezichtsfuncties als de 
auditcommissie en de accountant. Eventuele 
actiepunten die hieruit voortvloeien worden 

uitgevoerd. 

Norm 5:  
 
Beleid en uitvoering 
omtrent risico’s en 

weerstandsvermogen 
hebben een cyclisch 
karakter. 
 

5.1 Het beleid bevat aanknopingspunten voor toezicht en 
toetsing door de gemeenteraad. 

5.2 Het college van B en W benadert risico’s en 

weerstandsvermogen cyclisch, bijvoorbeeld door 
integratie in het reguliere planning & control proces. 

5.3 Nieuwe/actuele/toekomstige risico’s worden tijdig door 
het college van B en W met de gemeenteraad gedeeld 

5.4 In de organisatie bestaat een werkend proces van 

risicomanagement dat in ieder geval betrekking heeft 
op de strategische risico’s. 

5.5 Het beleid omtrent risico’s en weerstandsvermogen 
wordt regelmatig geëvalueerd en indien daartoe 
aanleiding is bijgesteld. 

Norm 6:  
 
Er zijn adequate 
instrumenten om de 
uitvoering van het 
beleid met betrekking 

tot risico’s en 
weerstandsvermogen 
te ondersteunen. 
 

6.1 Relevante informatie is eenduidig, eenvoudig en 
toegankelijk vastgelegd 

6.2 De aan de gemeenteraad verstrekte informatie is 
relevant, eenduidig, volledig en actueel. 

6.3 Risicomanagement maakt deel uit van de 
besluitvorming en in besluitvormingsprocessen is 
ruimte voor een toelichting over de effecten van 
besluiten 

6.4 Structureel worden opleidingen en trainingen 

aangeboden ten aanzien van risicomanagement om 
een juiste uitvoering van het beleid te ondersteunen.  

6.5 Periodiek vindt communicatie plaats over 

risicomanagement, bijvoorbeeld over het belang van 
risicomanagement en de betekenis van het bedrag of 
de ratio met betrekking tot het weerstandsvermogen. 
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Bijlage 3 Bevindingen  

Norm 1 

Wet en regelgeving 

De geldende wet- en regelgeving omtrent risicomanagement bij gemeenten is 

gedefinieerd in artikel 11 uit het BBV (zie bijlage 6). Een risicomanagement-

systeem dient te voldoen aan de kaders zoals in desbetreffend artikel 11 genoemd. 

Met het besluit van 25 juni 2013 is de titel van de paragraaf ‘weerstandsvermogen’ 

gewijzigd in ‘weerstandsvermogen en risicobeheersing’. Volgens de toelichting bij 

deze wijziging beoogt de wetgever hiermee recht te doen aan de toegenomen 

aandacht voor risicobeheersing. De paragraaf betreffende weerstandsvermogen en 

risicobeheersing bevat ten minste: 

A. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, 

B. een inventarisatie van de risico’s én  

C. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s. 

In de paragrafen weerstandsvermogen van de begrotingen 2010 tot en met 2014 

en jaarstukken voor de jaren 2010 tot en met 2012, zijn de hierboven genoemde 

wettelijke elementen opgenomen. In de begroting 2010 is de paragraaf 

weerstandsvermogen uitgebreid met een onderdeel ‘economische crisis’ en ‘risico’s 

projecten’. Met ingang van de begroting 2011 zijn deze risico’s meegenomen in het 

risicoprofiel.  

Overigens is ook in de jaarrekening 2013 de aanhef van de paragraaf ‘weerstands-

vermogen’ gewijzigd. Door de wijziging van het BBV op 25 juni 2013 wordt de 

aanhef van de paragraaf ‘weerstandsvermogen en risicobeheersing’. 

In de paragraaf worden de tien risico’s toegelicht die de hoogste bijdrage leveren 

aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Voor de begroting 2014 

zijn 218 risico’s in beeld gebracht, waarvan de tien grootste een omvang kennen 

van €4,8 mio. De overige 208 risico’s tellen op tot een omvang van €5 mio. In de 

beleidsnota risicomanagement wordt een zekerheidspercentage aangehouden van 

90%.11 Door middel van een risico-simulatie wordt berekend wat de benodigde 

weerstandscapaciteit is. Bij een zekerheidspercentage van 90%, is een 

weerstandsvermogen nodig van €3,4 mio. Met 90% zekerheid kunnen met dit 

bedrag alle risico’s worden afgedekt. De beschikbare weerstandscapaciteit per       

1 januari 2014 bedraagt €8,8 mio. De ratio voor het weerstandsvermogen komt 

daarmee uit op 2,59 voor het begrotingsjaar 2014. Dat is boven de norm van 

minimaal 1,0 uit het vastgestelde beleid. 

Daarnaast wordt in de paragraaf weerstandsvermogen kort verwezen naar het 

gemeentelijk beleid omtrent risicomanagement.  

                                                      
11 Het zekerheidspercentage van 90% is een algemeen uitgangspunt in de normeringssystematiek voor de 

weerstandscapaciteit, ontwikkeld door bureau NAR in samenwerking met de Universiteit Twente. 

Norm 1: 
Volledige, 
actuele en 
transparante 
beleidskaders 
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Uit de enquête die is uitgezet onder bestuurders en ambtenaren blijkt dat volgens 

44% van de respondenten juist en tijdig wordt geanticipeerd op wijzigingen in wet- 

en regelgeving.12 Eenzelfde percentage respondenten heeft de ‘weet ik niet/n.v.t.’ 

score ingevuld en 11% heeft neutraal geantwoord. 

 

Samenhang documenten en uitgangspunten  

De gemeentelijke beleidscyclus start met het vaststellen van beleidskaders door de 

gemeenteraad. De basis voor de kaderstelling ten aanzien van het onderwerp van 

dit onderzoek ‘weerstandsvermogen en risico’s’, wordt gevonden in de ‘Financiële 

verordening gemeente Geertruidenberg 2009’ (vastgesteld door de gemeenteraad 

op 24 september 2009). 

 

  

 

 

Uit de documentenstudie en interviews blijkt dat bij de gemeente Geertruidenberg 

de vertaling van deze kaders heeft plaatsgevonden in een nota ’beleid 

risicomanagement en weerstandsvermogen’ (vastgesteld door de gemeenteraad op 

23 juli 2009). 

Onderdeel van de besluitvorming is, met ingang van 1 juli 2009, het expliciet 

opnemen van een onderdeel risico’s in het format voor college- en 

raadsvoorstellen. In het format is dit vertaald in een onderdeel ‘3. financiële 

consequentie(s)/risico(‘s)’ en een onderdeel ‘4. Juridische consequentie(s)/ 

risico('s)’.  

                                                      
12 

Zoals op pagina 12 bij de toelichting op stap 4 is aangegeven, zijn twee enquêtes uitgezet. Eén enquête onder 

leden van het van het collega van B en W (bestuurders) en ambtenaren en één enquête onder raadsleden. 
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Om de samenhang van de beleidsdocumenten en uitgangspunten te illustreren is 

hieronder een voorbeeld opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actueel beleid 

Uit de documenten en interviews blijkt dat in 2009 het risicomanagementbeleid in 

de gemeente Geertruidenberg is opgesteld en vastgelegd in de nota ‘beleidsnota 

risicomanagement en weerstandsvermogen’. In de nota ‘beleidsnota 

risicomanagement en weerstandsvermogen’ komen onder andere de volgende 

onderwerpen aan de orde: 

 Risicomanagement (naast het wettelijk kader ook doelstellingen, proces en 

taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden). 

 Weerstandsvermogen (beleid ten aanzien van benodigde en beschikbare 

weerstandscapaciteit). 

 Uitgangssituatie Geertruidenberg (afspraken over nulmeting en actualisatie).13 

                                                      
13 

In de memorie van antwoord bij de vragen en opmerkingen vanuit de commissie MMAT d.d. 8 juli 2009 (gedateerd 

13 juli 2009) is als bijlage een overzicht van 200 geïnventariseerde en gekwantificeerde risico’s opgenomen. Deze 

bijlage wordt door de gemeente Geertruidenberg als nulmeting beschouwd. 

Voorbeeld Risicomanagement gemeente Geertruidenberg in de praktijk ten aanzien van 
de top tien risico’s: 
 
Collegevoorstel (vertrouwelijk) ontwikkeling grondexploitaties en 
woningbouwprojecten en verantwoording in de jaarrekening dd 26 maart 
2012 
 
Doorrekening scenario’s 2012 zodat tijdig de risico’s en financiële effecten 
bekend zijn 
In onderdeel 3 van de nota is het volgende opgenomen: 

 
 
Jaarrekening 2012 
 
Paragraaf weerstandsvermogen: 
In de paragraaf weerstandsvermogen van de jaarstukken is het risico uit het college 
voorstel als volgt vertaald. 

 

 
 
Begroting  2014 
 
Paragraaf weerstandsvermogen: 
In de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting is het risico uit de jaarrekening 
2012 geactualiseerd.  
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Een risico wordt door de gemeente Geertruidenberg als volgt gedefinieerd: 

‘De kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief gevolg voor een 

betrokkene.’ 

Het risicobegrip dat in de beleidsnota gehanteerd wordt, is breder dan het 

risicobegrip uit het BBV. Het risicobegrip wordt hieronder weergegeven. 

 

Risico 

De kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief gevolg voor een betrokkene. 

 

Uit de definitie van risico volgt dat een goede omschrijving drie elementen bevat: 

   1)  De kans op het optreden van een gebeurtenis 

        Het gaat hier om een mogelijke gebeurtenis. Als iets 100% zeker is, is het geen risico  

        meer. 

    2) Een negatief gevolg 

        De negatieve gevolgen van een risico kunnen zowel financieel als niet-financieel van aard  

        zijn. 

    3) Een betrokkene, voor wiens rekening de negatieve gevolgen komen (direct of indirect) 

        De betrokkene is hierbij de gemeente Geertruidenberg als organisatie of een specifiek     

        cluster van de gemeente Geertruidenberg.  

 

Bron: beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen (versie 19 mei 2009) 

Bij het identificeren van risico’s wordt gebruik gemaakt van een risicomatrix, 

waarin per risicogebied (cluster van activiteiten binnen de gemeente) de risico’s 

worden onderverdeeld naar categorieën (verschillende typen risico’s). Per risico 

worden vervolgens kans op voorkomen en gevolgen geïdentificeerd. 

Het risicomanagementbeleid is sinds de vaststelling van het beleid in 2009 

ongewijzigd gebleven. Het beleid, zoals vastgelegd in de nota, biedt kaders en 

aanknopingspunten voor actualisatie, conform onderdeel 1a van het raadsbesluit: 

‘De nota risicomanagement eens in de vier jaar vóór de behandeling van de tweede 

begroting van de nieuwe gemeenteraad te beoordelen en indien noodzakelijk te 

herzien’.  

Er heeft nog geen herziening van de beleidsnota plaatsgevonden. Deze is gepland 

voor eind 2014, vóór het opstellen van de begroting 2015.  
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Transparant beleid en duidelijke doelen 

In de ‘beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen’ zijn de doelen 

opgenomen die de gemeente Geertruidenberg met de beleidsnota nastreeft: 

1. Beheersen van processen. 

2. Stimuleren en vergroten risicobewustzijn van de gemeentelijke organisatie. 

3. Inzicht krijgen in de risico’s die de gemeente loopt. 

4. Optimaliseren van de risicokosten (kosten van preventie, verzekering en eigen 

schades). 

5. Voldoen aan de wettelijke verplichting (BBV). 

6. Bevorderen van vertrouwen in de gemeente. 

7. Beheersen weerstandsvermogen binnen de vastgestelde bandbreedtes. 

De geïnterviewde vertegenwoordigers van de gemeente Geertruidenberg zijn allen 

op de hoogte van het bestaan van het beleid. De inhoud heeft men minder op het 

netvlies. De enquête en het onderzoek waren voor een aantal ondervraagden 

aanleiding om het beleidskader op te zoeken en na te lezen.  

Uit de enquête komt naar voren dat 90% van de ondervraagde bestuurders en 

ambtenaren weten welke doelen met het risicomanagementbeleid worden 

nagestreefd en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn. Voor de overige 10% is 

dit niet het geval.  

 

Daarnaast reageert 60% van de respondenten neutraal op de stelling dat het 

risicomanagementbeleid afdoende is gecommuniceerd binnen de organisatie (30% 

is het eens met de stelling en 10% oneens). 
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Van de respondenten onder de raadsleden geeft 67% aan het oneens te zijn met 

de stelling dat de gemeenteraad duidelijke kaders voor risicomanagement geeft. In 

de toelichting bij de vragenlijst voegen raadsleden opmerkingen toe als ‘Er is ooit 

wel een beleidsnota over vastgesteld. Ik vermoed dat niemand meer echt weet wat 

er in staat’.  

 

Verantwoordelijkheden 

In de ‘beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen’ zijn in paragraaf 2.4 

de actoren in het proces geïdentificeerd. In paragraaf 2.5 is toegelicht hoe taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de verschillende actoren zijn 

verdeeld. De beleidsnota gaat daarmee in op de gemeentebrede verankering van 

risicomanagement.  

Daarnaast wordt in de beleidsnota vastgelegd hoe de verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden in de gemeentelijke organisatie zijn verdeeld. Hierbij wordt 

aansluiting gezocht bij de risicoscore. Hoe hoger de score, des te hoger in de 

organisatie de verantwoordelijkheid is belegd. Bovendien is besloten een 

coördinator risicomanagement aan te wijzen. Desbetreffende rol wordt in deeltijd 

ingevuld. 

De organisatie is sinds het vaststellen van het beleid gewijzigd en de 

verantwoordelijkheden zijn op dit punt niet meer actueel. Deze wijzigingen worden 

in volgende versie van het beleid meegenomen. Ambtelijk is de directeur 

bedrijfsvoering verantwoordelijk voor borging en vastlegging van 

risicomanagement.  
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Drie kwart van de respondenten onder de raadsleden (75%) geeft aan het eens te 

zijn met de stelling dat de gemeenteraad en het college van B en W duidelijke 

verantwoordelijkheden betreffende risicomanagement hebben.). De overige 25% 

van deze respondenten is het hiermee oneens.  

 

De respons vanuit de ambtelijke/ bestuurlijke enquête bevestigt dit beeld; 40% 

van de respondenten is het eens met de stelling dat de gemeenteraad en het 

college van B&W voldoende inzicht hebben in de wederzijdse taken, bevoegdheden 

en verantwoordelijkheden. Van de respondenten is 30% neutraal (noch mee 

eens/noch mee oneens) en geeft 30% aan ‘weet ik niet/n.v.t.’.  

 

Beleid met betrekking tot informatievoorziening aan de raad 

In de ‘beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen’ is opgenomen dat 

de risicoprofielen twee maal per jaar worden geactualiseerd; voorafgaand aan het 

opstellen van de programmabegroting en via het jaarverslag. Daarnaast is 

vastgesteld dat, met ingang van 1 juli 2009, het format voor college- en 

raadsvoorstellen zal worden aangevuld met een onderdeel risico’s.  

Uit de documentenstudie is gebleken dat de gemeente haar verplichting ten 

aanzien van de rapportering over risico’s en weerstandsvermogen is nagekomen in 

de programmabegrotingen en jaarrekeningen sinds 2010. Daarnaast is het 
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Nederlands Adviesbureau Risicomanagement Informatie Systeem 

NARIS is een geautomatiseerd risk systeem ter ondersteuning van 

risicomanagement bij organisaties. In dit systeem kunnen (h)erkende risico’s 

worden vastgelegd en beoordeeld op de kans op en impact bij voorkomen ervan. 

Via simulatie komt vervolgens een risicoprofiel tot stand. Met NARIS wordt op 

deze manier onder andere inzichtelijk gemaakt welke risico’s prioriteit hebben. 

Tenslotte kunnen in het systeem beheersmaatregelen per risico worden 

vastgelegd. 

onderdeel risico’s opgenomen in de raadsvoorstellen en, indien van toepassing, 

worden er voornamelijk juridische en financiële risico’s toegevoegd.  

Beschikbare middelen voor uitvoering risicomanagementbeleid 

De gemeente beschikt over de web-applicatie NARIS als instrument om risico’s en 

beheersmaatregelen vast te leggen, te volgen en te vertalen in benodigde 

weerstandscapaciteit. Het structurele budget voor NARIS is opgenomen in de 

begroting.  

 

De rol van de coördinator risicomanagement, zoals opgenomen in het beleidskader, 

wordt in deeltijd ingevuld door een financieel consulent. Deze functionaris neemt 

ook de interne controle werkzaamheden voor zijn rekening. De functieomvang van 

deze medewerker is daarbij gelijk gebleven. De taken die bij de rol van coördinator 

risicomanagement horen, zijn sinds maart 2013 aan het takenpakket van 

desbetreffende financieel consulent toegevoegd. Hierbij is nog onvoldoende 

ervaring opgedaan om te kunnen beoordelen of de cumulatie van de nieuwe taken 

met de bestaande werkzaamheden, tot knelpunten zal leiden. 

De medewerkers zijn bij de implementatie van NARIS opgeleid in het gebruik van 

deze applicatie. Sindsdien zijn geen nieuwe gebruikers aan het systeem 

toegevoegd. De kennis en vaardigheden rond risicomanagement zijn formeel niet 

getraind. Beleidsmedewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen van 

nota’s, inclusief de onderdelen financiële en juridische risico’s. In het 

totstandkomingsproces van een nota wordt het risicobewustzijn bevorderd door 

deze verplichte onderdelen te benoemen in het format. Nog niet alle 

(beleids)medewerkers zijn thans even bedreven in het identificeren en 

kwantificeren van risico’s. Clustermanagers geven hier nadrukkelijk aandacht aan. 
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De respons uit de ambtelijke /bestuurlijke organisatie op de enquête bevestigt dat 

het onduidelijk is of de capaciteit om risico’s te identificeren voldoende 

(kwantitatief) aanwezig is. Van de respondenten heeft 30% ‘n.v.t./weet ik niet’ 

geantwoord en 40% beantwoordt de vraag met ‘neutraal’. Daarnaast is 20% het 

eens en 10% het oneens met de stelling. 

 

Ten aanzien van aanwezige expertise geven de respondenten een vergelijkbaar 

beeld. Op de stelling of medewerkers voldoende expertise bezitten ten aanzien van 

het identificeren van risico’s, het beoordelen van risico’s en risicomanagement 

wordt door 44% met neutraal geantwoord, 22% geeft ‘n.v.t./weet ik niet’ aan. 

Tevens geeft 22% het oneens te zijn met deze stelling. Tenslotte is 11% het eens.  

 

Norm 2 

Signaleren en registreren van risico’s  

De ‘beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen’ is voor de gemeente 

Geertruidenberg het middel om als beleid stellend kader te dienen voor de 

ambtelijke verankering en draagvlak voor risicomanagement. In onderdeel 2.3 van 

deze nota wordt het risicomanagementproces beschreven.  

Norm 2: 
Inventarisatie, 
analyse, 
sturing en 
beheersing 
van de juiste 
risico’s 
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In deze beleidsnota en het bijbehorende college- en raadsvoorstel is aandacht voor 

het proces van risicomanagement. Het is, zo blijkt uit een aantal interviews, een 

uitdaging om te borgen dat specifieke risico’s op de juiste plek in de organisatie 

worden geadresseerd. De grenzen waarbinnen clustermanagers (voorheen 

clustercoördinatoren) bevoegd zijn om risico’s af te handelen, wordt binnen de 

gemeente Geertruidenberg op risicoscore “0 – 7” gelegd (voor de definitie van 

risicoscore wordt verwezen naar hoofdstuk 3.2.4). Risico’s met een score hoger 

dan 7, worden aan directeuren voorgelegd. Risico’s met een score van 16 en 

hoger, worden aan de algemeen directeur en het college van B en W gemeld. De 

gemeente Geertruidenberg heeft de bandbreedte vanaf een score van 16 

vastgesteld, om ervoor te kunnen zorgen dat het college van B en W zich enkel 

met risico’s hoeft bezig te houden die een grote impact (zouden kunnen) hebben 

op de organisatie. De risicoscore is een resultante van de kwantificering van de 

risico’s (zie hiervoor paragraaf 3.2.5). 

Uit de gesprekken blijkt dat de geïnterviewden bekend zijn met bovengenoemde 

werkwijze, maar dat deze in de praktijk niet wordt gevolgd. De financieel 

consulenten beoordelen met name de risico’s van financiële aard. De coördinator 

risicomanagement is verantwoordelijk voor de toets op alle risico’s die in NARIS 

zijn opgenomen.  

Deze toets bestaat uit: 

 nagaan of risico’s meerdere keren zijn opgenomen; 

 beoordelen of het risico actueel is; 

 beoordelen of de maatregelen actueel zijn;  

 beoordelen wat het effect van de maatregelen op het risico is. Op dit moment 

zijn de risico’s allemaal bruto14 in NARIS opgenomen. 

Uit alle gesprekken blijkt dat in de praktijk een brede definitie van risico wordt 

gehanteerd. De aandacht richt zich niet alleen op mogelijke financiële risico’s, maar 

ook op juridische en beleidsmatige risico’s. Het door (beleids)medewerkers 

signaleren van risico’s op bestuurlijk vlak vindt nog beperkt plaats. Deze 

signalering vindt meestal door directie en/of portefeuillehouder zelf plaats. 

Het onderkennen en borgen van maatregelen is nog niet vanzelfsprekend bij de 

gemeente Geertruidenberg en wordt als een volgende stap in het implementeren 

van het risicomanagementproces genoemd.  

                                                      
14

 Een netto-risico is een bruto-risico ná aftrek van de genomen maatregelen. 
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Uit de enquête die onder bestuurders en ambtenaren is uitgezet, blijkt dat 30% 

van de respondenten neutraal, 30% van de respondenten eens en 30% van de 

respondenten n.v.t./weet ik niet heeft geantwoord op de stelling dat de 

inventarisatie van risico’s plaats vindt langs heldere lijnen. De overige 10% is het 

oneens met deze stelling.  

Het proces is gericht op strategische en externe risico’s 

Het proces van risicomanagement is gericht op alle risico’s die zich kunnen 

voordoen. Dat blijkt uit het feit dat risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen 

worden opgenomen, conform de vastgestelde ‘beleidsnota risicomanagement en 

weerstandsvermogen’. 

Dat het proces gericht is op zowel risico’s die interne als externe oorzaken hebben, 

blijkt uit het overzicht uit NARIS. Dit overzicht vormt de input voor de cijfers die 

zijn opgenomen in de begroting 2014. Deze lijst bevat 218 risico’s, waarbij per 

risico is aangegeven wat de reden van opname van dit risico is. Daarbij is een 

aantal externe oorzaken geformuleerd.  

In NARIS wordt geen verschil gemaakt tussen verschillende niveaus van risico’s: 

strategische risico’s, politieke keuzes en bedrijfsvoering issues komen alle voor in 

de inventarisatie. 

Onder de ambtelijke en bestuurlijke respondenten blijkt dat 50% het eens is met 

de stelling dat het proces van risicomanagement op diverse soorten risico’s is 

gericht. Van dezelfde groep scoort 40% ‘weet het niet/n.v.t.’ en 10% is het met de 

stelling oneens. 
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Tijdens het merendeel van de gevoerde gesprekken zijn twee risico’s uit de huidige 

praktijk van de gemeente Geertruidenberg genoemd. Enerzijds het risico van (de 

impact van) de decentralisaties. Dit komt ook terug op het overzicht in NARIS 

(begroting 2014). In dit overzicht zijn 13 risico’s opgenomen, waarbij de 

WMO/AWBZ in de beschrijving van het risico is vermeld. Een groot deel van deze 

risico’s heeft een interne oorzaak en heeft betrekking op bijvoorbeeld het risico dat 

een eventuele afwijzing juridisch geen stand houdt en de gemeente alsnog over 

moet gaan tot het toekennen van de betreffende voorziening.  

Daarnaast is de gemeente Geertruidenberg de afgelopen jaren nadrukkelijk 

geconfronteerd met de financiële problematiek bij woningstichting WSG. Om tot de 

juiste maatregelen te komen is een projectgroep ingesteld, onder leiding van de 

wethouder financiën en met externe ondersteuning. Deze projectgroep heeft de 

mogelijke risico’s geïnventariseerd en de maatregelen voorgesteld en uitgevoerd. 

In de risico-inventarisatie in NARIS komt dit risico als één risico terug.  

Onafhankelijke reflectie 

De toets op de risico’s, die in college- en raadsvoorstellen worden opgenomen, is 

de verantwoordelijkheid van de betreffende clustermanager. Hij/zij is verantwoor-

delijk voor het beoordelen van alle facetten van het voorstel van de desbetreffende 

(beleids)medewerker. Vervolgens wordt het conceptvoorstel doorgaans 

rechtstreeks met de portefeuillehouder besproken. De financieel consulent wordt 

ingeschakeld als het betreffende voorstel een financiële component heeft. De 

consulent beoordeelt het voorstel en stelt vragen bij het onderdeel ‘financiën en 

risico’s’. Hij/zij toetst niet of het betreffende risico ook in NARIS is opgenomen. 

De coördinator risicomanagement ontvangt een signaal als een risico in NARIS 

wordt aangepast of toegevoegd. Op dat moment beoordeelt hij hetgeen ingevoerd 

is en stelt eventueel vragen ter verduidelijking van de mutatie of toevoeging. Het 

proces is op dit moment voornamelijk gericht op het inventariseren en 

kwantificeren van risico’s. Het identificeren van beheersmaatregelen is nog niet 

vanzelfsprekend. 
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Tevens vindt ten behoeve van het opstellen van jaarrekening 2013 een actualisatie 

plaats van alle risico’s die in NARIS zijn ingevoerd. Gezien het aantal risico’s dat 

inmiddels in NARIS is vastgelegd, heeft deze toets nog niet op alle risico’s 

plaatsgevonden. De nadruk ligt bij de toets op het voorkomen van doublures en 

het goed vastleggen van beheersmaatregelen, zodat het netto ofwel restrisico 

vertaald wordt in de benodigde weerstandscapaciteit. Op dit moment zijn alle 

risico’s bruto in NARIS vastgelegd.  

Van de respondenten onder de bestuurders en ambtenaren is 44% het eens met de 

stelling dat een onafhankelijke reflectie buiten de eigen afdeling plaatsvindt ten 

aanzien van de risico’s. Van de respondenten is 11% het oneens met de stelling, 

33% is neutraal (noch mee eens/noch mee oneens) en geeft 11% ‘weet ik 

niet/n.v.t.’ aan. 

 

Analyse en beoordelen van actuele, nieuwe en toekomstige risico’s 

In de beleidsnota worden risico’s geïdentificeerd in stap 2. Deze stap heeft 

betrekking op de ‘risico-inventarisatie’. Risico’s worden vastgelegd in een risico 

matrix. Deze matrix kent twee dimensies, namelijk 1. de tien risico categorieën en 

2. de risicogebieden.  

De tien risico categorieën zijn als volgt: 

1. Bedrijfsproces: aantasting van de productiecapaciteit vanwege gehele of 

gedeeltelijke bedrijfsstilstand en de daaruit voortvloeiende 

planningsproblemen. 

2. Letsel/Veiligheid: het oproepen van gevoelens van (sociale) onveiligheid, 

eventueel gevolgd door bedreiging of lichamelijke schade aan personen. 

3. Financieel: directe aantasting van de vermogenspositie van de organisatie. 

4. Materieel: beschadiging of verlies van gebouwen, bedrijfsinventaris, 

transportmiddelen, goederen enzovoorts. 

5. Imago/Politiek: aantasting van het vertrouwen in de organisatie als gevolg 

van negatieve publiciteit. 

6. Milieu: aantasting van lucht, bodem, water of leefomgeving. 
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7. Informatie/Strategie: schade door onvoldoende of niet juiste informatie, 

waardoor geen of niet juiste besluiten worden genomen. 

8. Personeel/Arbo: schade door aantasting van de arbeidscapaciteit en 

kwaliteit van arbeid. 

9. Juridisch/Aansprakelijkheid: aantasting van de vermogenspositie van de 

organisatie door claims van derden als gevolg van wettelijke- of 

contractuele aansprakelijkheid (materiële schade, letselschade 

enzovoorts). 

10. Product: aantasting van de afzetcapaciteit, doordat producten en diensten 

niet aan de door de afnemer gestelde kwaliteitseisen voldoen. 

De risicogebieden hebben betrekking op de clusters van activiteiten binnen de 

gemeente, zoals Afval beheer, communicatie, grondzaken, onderwijs, regionale 

samenwerking, vastgoed en volkshuisvesting. 

Uit de interviews blijkt dat beleidsmedewerkers zich bewust zijn van hun 

verantwoordelijkheid om risico’s te signaleren en bij het opstellen van nota’s 

hiermee rekening houden. Clustermanagers zijn verantwoordelijk voor het 

opnemen van risico’s in nota’s. Bij reguliere overleggen tussen directie en 

clustermanagers, bijvoorbeeld in het kader van het bespreken van de 

clusterplannen, komen risico’s nadrukkelijk aan bod. Vanwege de ervaringen met 

de WSG-projecten, worden grondexploitaties en projecten niet sec door het 

projectbureau behandeld, maar integraal en gemeentebreed. 

Van de ambtelijke en bestuurlijke respondenten is 50% het eens met de stelling 

dat actuele/nieuwe/toekomstige risico’s tijdig worden betrokken. Van de overige 

respondenten is 10% het oneens met de stelling, is 20% neutraal (noch mee 

eens/noch mee oneens) en geeft 20% aan ‘weet ik niet/n.v.t.’. 
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Kans op voorkomen, impact en maatregelen  

Het proces is thans vooral gericht op het inventariseren en kwantificeren van 

risico’s. Stap 3 in het risicomanagementproces in de beleidsnota houdt in 

‘risicoanalyse en beoordeling’. Risico’s worden geanalyseerd door de kans op 

voorkomen en de gevolgen in klassen onder te verdelen en vervolgens deze met 

elkaar te vermenigvuldigen. De uitkomst van deze berekening is de risico score, 

zoals opgenomen in paragraaf 3.2.1. 

Het identificeren van beheersmaatregelen vindt beperkt plaats en is niet 

vanzelfsprekend. Bij 126 van de 218 risico’s in NARIS is geen beheersmaatregel 

ingevuld.  

Risicomanagement is op dit moment niet vanzelfsprekend op maatregelen gericht. 

Dit wordt onderbouwd door de scores van de bestuurders en ambtenaren op de 

enquête. Het merendeel (56%) geeft de ‘weet ik niet/n.v.t.’-score aan de bij de 

stelling ‘er wordt een onafhankelijke reflectie gegeven op de effectiviteit van 

beheersmaatregelen’. Van de respondenten is 22% het oneens met de stelling, 

11% is neutraal (noch mee eens/noch mee oneens) en 11% is het eens met de 

stelling. 

 

Beheersen van risico’s 

Bij het vaststellen van individuele risico’s wordt beoordeeld of en hoe een risico 

beheerst wordt. Uit de interviews blijkt dat NARIS de mogelijkheid biedt om zowel 

bruto- als netto-risico’s te registreren. De maatregelen kunnen eveneens in NARIS 

worden vastgelegd.  

Met ingang van de begroting 2014 is een begin gemaakt met het toetsen van de in 

NARIS opgenomen beheersingsmaatregelen. Uit de gesprekken blijkt dat het 

benoemen en actueel houden van beheersmaatregelen beperkte aandacht krijgt. 

Wel is dit met het WSG-dossier nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. 
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De enquête laat zien dat van de respondenten onder bestuurders en ambtenaren 

33% ‘eens’ scoort op de stelling of er een eenduidig proces beschikbaar is om de 

beheersmaatregelen vast te leggen en te volgen. Eenzelfde percentage is het 

oneens met deze stelling, 22% staat neutraal tegenover deze stelling en 11% heeft 

‘weet ik niet/n.v.t.’ ingevuld. 

 

Onder dezelfde respondenten geeft 44% aan dat zij niet weten (n.v.t.) of, indien 

nodig, beheersmaatregelen getroffen en geïmplementeerd worden. Van de 

respondenten onder bestuurders en ambtenaren is 33% het eens met deze stelling 

en is 11% het oneens of staan neutraal (noch mee eens/noch mee oneens) ten 

opzichte van deze stelling. 

 

Beroep op weerstandsvermogen  

In de praktijk zijn tekorten, die ontstaan zijn in de exploitatie gedurende het jaar, 

meegenomen als onderdeel van het resultaat van het betreffende jaar. In de 

onderzochte periode is geen beroep gedaan op het weerstandsvermogen door de 

gemeente Geertruidenberg. 
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Norm 3 

Weerstandsvermogen: kwantiteit 

In de ‘beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen’ wordt het 

weerstandsvermogen als volgt gedefinieerd:  

‘Geeft de relatie aan tussen de risico’s waar geen maatregelen voor zijn getroffen 

of waar na het treffen van maatregelen nog restrisico’s overblijven en de capaciteit 

die een gemeente heeft om die niet begrote kosten op te vangen.’ 

Er wordt onderscheid gemaakt in statisch weerstandsvermogen (’betrekking 

hebbende op het begrotingsjaar zelf’) en dynamisch weerstandsvermogen (‘heeft 

betrekking op de consequenties voor meerdere begrotingsjaren’).  

De weerstandscapaciteit wordt als volgt gedefinieerd: 

’De middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote 

kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken.’ 

Er wordt onderscheid gemaakt in incidentele weerstandscapaciteit (‘het vermogen 

om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat 

dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau’) en 

structurele weerstandscapaciteit (‘de middelen die permanent kunnen worden 

ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten 

koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken’).  

De gemeente Geertruidenberg volgt in haar beleidsnota de normtabel, zoals deze 

ontwikkeld is door bureau NAR in samenwerking met de Universiteit Twente: 

Ratio Betekenis 

> 2,0 Uitstekend 

1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende 

1,0 < x < 1,4 Voldoende 

0,8 < x < 1,0 Matig 

0,6 < x < 0,8 Onvoldoende 

< 0,6 Ruim onvoldoende 

Bron: beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen, pagina 23  

In het raadsbesluit behorende bij de ‘beleidsnota risicomanagement en 

weerstandsvermogen’, is door de raad besloten (raadsbesluit 19 mei 2009, besluit 

1g): ‘Akkoord te gaan met een ratio weerstandsvermogen van minimaal 1.0.’ 

In de begroting 2014 wordt geconstateerd dat ‘[…] dit duidt op een uitstekend 

weerstandsvermogen wat ruimschoots voldoet aan de in het 

risicomanagementbeleid vastgestelde norm (waarderingscijfer C, ratio 

Norm 3: 
Heldere onder-
bouwing aan de 
hand van de 
methodiek van 
het weerstands-
vermogen 
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weerstandsvermogen tussen de 1,0 en 1,4)’. Deze tekst verwijst naar pagina 23 

van de beleidsnota. 

In de volgende tabel is op basis van verschillende documenten het verloop van de 

ratio weerstandsvermogen over de afgelopen jaren weergegeven:  

Document Ratio 

Programmabegroting 2010 5.88 

Jaarverslag 2010 3.33 

Programmabegroting 2011 2.67 

Jaarverslag 2011 3.94 

Programmabegroting 2012 4.87 

Jaarverslag 2012 2.92 

Programmabegroting 2013 3.15 

Programmabegroting 2014 2.59 

Van de respondenten onder de gemeenteraadsleden geeft 70% aan dat er aan de 

gemeenteraad helder wordt gecommuniceerd over wat de ratio met betrekking tot 

weerstandsvermogen betekent. Van dezelfde groep respondenten geeft 10% aan 

het oneens te zijn met deze stelling en is 20% neutraal (noch mee eens/noch mee 

oneens). 

 

Bij de bestuurlijke en ambtelijke respondenten vindt 56% dat er helder 

gecommuniceerd wordt over de betekenis van de ratio. Van deze groep 

respondenten is 11% hierover neutraal (noch mee eens/noch mee oneens) en 

geeft 33% aan ‘weet ik niet/n.v.t.’. 
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Kwantificering van risico’s 

In de interviews komt naar voren dat clustermanagers zelf ‘hun’ risico’s 

kwantificeren. De kwantificering van de risico’s wordt getoetst door de coördinator 

risicomanagement.  

In de beleidsnota is in bijlage 3 een nadere toelichting opgenomen op de 

‘kwantificering’. De bijlage toont klassen en referentiebeelden voor de kans op 

voorkomen, tijdgevolg (vertragingen) en geldgevolg. Bij het invullen van NARIS 

wordt de gebruiker gedwongen om zichzelf deze vragen te stellen en gebruik te 

maken van de klassen. Hiermee tracht de gemeente Geertruidenberg de 

eenduidigheid te borgen. 

In de programmabegroting en jaarverslagen wordt onderstaande tabel 

gepresenteerd waarin de kans op voorkomen afgezet wordt tegen het geldgevolg. 

In de programmabegroting van 2013 zijn er 226 risico’s meegenomen (jaarverslag 

2012: 228, begroting 2012: 228, jaarverslag 2011: 222): 

 
Classificering kans 

1. < of 1 keer per 10 jaar (10%) 
2. 1 keer per 5-10 jaar (30%) 
3. 1 keer per 2-5 jaar (50%) 
4. 1 keer per 1-2 jaar (70%) 
5. 1 keer per jaar of vaker (90%) 

 

Bron: begroting 2013 paragraaf weerstandsvermogen  

Een ruime meerderheid (67%) onder de bestuurlijke en ambtelijke respondenten 

geeft aan dat bij de gemeente Geertruidenberg risico’s op eenduidige wijze worden 

gekwantificeerd (tegenover 33% ‘weet ik niet/n.v.t.’). 
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Daarnaast geeft 56% aan dat de grondslagen van het kwantificeren op feiten en 

concrete schattingen zijn gebaseerd. Op deze laatste stelling scoort 22% van de 

respondenten neutraal (noch mee eens/noch mee oneens) en 22% geeft aan ‘weet 

ik niet/n.v.t.’. 

 

Onderbouwing benodigde capaciteit 

In de paragrafen weerstandsvermogen van de begrotingen en jaarverslagen 

worden de tien risico’s gepresenteerd die de hoogste bijdrage leveren aan de 

berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. De risico’s worden beschreven 

en per risico wordt aangegeven wat de kans is dat een risico zich voordoet. Ook 

wordt er per risico aangegeven, in percentages, wat de invloed is van het risico op 

het totale risicoprofiel. Dit is een uitkomst van een risicosimulatie die in de web-

applicatie NARIS is uitgevoerd op basis van de ingevoerde risico’s.  

Bij bovengenoemde risicosimulatie is geen rekening gehouden met het dempende 

effect van de beheersmaatregelen op de omvang van het betreffende risico. Alle 

risico’s zijn ‘bruto’ in de berekening meegenomen. Daarnaast vindt nog een 

controle plaats op risico’s die dubbel in NARIS zijn opgenomen. Voor zover daarvan 

sprake is, zijn deze risico’s bij het bepalen van de benodigde capaciteit twee maal 

meegenomen.  
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Bron: begroting 2013, paragraaf weerstandsvermogen onderdeel 3 ‘risico’s’.  

In de volgende tabel is op basis van verschillende documenten 

(programmabegrotingen en jaarverslagen) het verloop van de benodigde 

weerstandscapaciteit over de afgelopen jaren weergegeven: 

Document Benodigde capaciteit* 

Programmabegroting 2010 €1.768.734 

Jaarverslag 2010 €2.773.148 

Programmabegroting 2011 €2 723 332 

Jaarverslag 2011 €3.535.349 

Programmabegroting 2012 €2.304.864 

Jaarverslag 2012 €4.069.717 

Programmabegroting 2013 €3.697.762 

Programmabegroting 2014 €3.373.201 

* benodigde weerstandscapaciteit met een zekerheidspercentage van 90% 

Ruim drie kwart van de ambtelijke en bestuurlijke respondenten (78%) vindt de 

onderbouwing van de benodigde weerstandscapaciteit transparant en eenduidig. 

Van dezelfde groep respondenten heeft 11% neutraal geantwoord en 11% heeft 

‘n.v.t./weet ik niet’ ingevuld. 



 

     Risicomanagement gemeente Geertruidenberg 

 
54 

Opbouw van de beschikbare weerstandscapaciteit 

In de notitie ‘Reserves en Voorzieningen’ (2008) zijn de huidige beleidskaders met 

betrekking tot reserves en voorzieningen vastgelegd. 

In de beschikbare weerstandscapaciteit maakt de gemeente Geertruidenberg 

onderscheid tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. De volgende 

posten worden daarin meegenomen: 

Incidentele weerstandscapaciteit (in vermogen): 

 Vrij aanwendbare algemene reserves (vrije algemene reserves en 

weerstandsreserve). 

 Vrij aanwendbare bestemmingsreserves. 

 Resultaat na bestemming (programmabegroting). 

Structurele weerstandscapaciteit (in exploitatie):  

 Onvoorzien. 

 Onbenutte belastingcapaciteit. 

 Onbenutte capaciteit afvalstoffenheffingen. 

Echter, zowel in de programmabegrotingen als in jaarverslagen van 2010, 2011, 

2012 en 2013 wordt de post vrij aanwendbare bestemmingsreserve niet 

meegerekend in de weerstandscapaciteit aangezien ‘voor sommige 

bestemmingsreserves een aanwending als weerstandscapaciteit aanzienlijke 

negatieve consequenties voor bestaande voorzieningen met zich mee kan brengen’. 

Ook wordt er geen bedrag voor de post resultaat na bestemming opgenomen in de 

weerstandscapaciteit. Sinds de begroting 2011 geldt dit ook voor ‘onbenutte 

capaciteit afvalstoffenheffingen’. 

In de begrotingen en jaarstukken is sinds 2011 de beschikbare 

weerstandscapaciteit meerjarig weergegeven. Onderstaande tabel illustreert de 

meerjarige omvang en samenstelling van de beschikbare weerstandscapaciteit.  

Bron: begroting 2013, paragraaf weerstandsvermogen 
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Voorgedane risico’s en beschikking reserves 

In de praktijk zijn tekorten, die ontstaan zijn in de exploitatie gedurende het jaar, 

meegenomen als onderdeel van het resultaat van het betreffende jaar. In het 

verleden is incidenteel beroep gedaan op het weerstandsvermogen door de 

gemeente Geertruidenberg. 

Ruim de helft van de bestuurlijke en ambtelijk respondenten (56%) vindt dat er 

een heldere relatie bestaat tussen de risico’s die zich hebben voorgedaan en de 

beschikking over reserves en andere middelen die tot de weerstandscapaciteit 

worden gerekend. De overige 44% geeft aan ‘weet ik niet/n.v.t.’. 

 

Norm 4 

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden conform beleid 

In paragraaf 2.4 van de ‘beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen’ is 

opgenomen dat de volgende actoren worden onderscheiden ten aanzien van het 

risicomanagementproces:  

 Gemeenteraad. 

 College van burgemeester en wethouders. 

 Managementteam. 

 Cluster coördinatoren. 

 Risicomanagement coördinator. 

Er wordt bij de gemeente Geertruidenberg een onderscheid gemaakt tussen 

‘degenen die verantwoordelijk zijn voor de coördinatie en het proces (de 

risicomanagement coördinator en het verantwoordelijk managementteam-lid)’ en 

‘degenen die verantwoordelijk zijn voor de risico’s en de inhoud van het 

risicomanagement’. De verantwoordelijkheid voor het signaleren, inventariseren en 

beheersen van risico’s ligt bij deze actoren.  

Norm 4: Taken, 
bevoegdheden 
en verantwoor-
delijkheden zijn 
helder en 
worden 
uitgevoerd 
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Uit de interviews komt naar voren dat de voormalige clustercoördinatoren sinds de 

reorganisatie meer verantwoordelijkheden hebben gekregen. Hun functiebenaming 

is thans clustermanagers. 

Voor risico’s is bij de gemeente Geertruidenberg een bevoegdheidsstructuur 

geïntroduceerd die complementair is aan de mandaatregeling. Op basis van de 

risicoscore van een risico, worden de bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

binnen de organisatie verdeeld. De volgende figuur toont deze structuur: 

Bron: Beleidsnota risicomanagement en  

weerstandsvermogen gemeente Geertruidenberg 

Uitvoering taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

Uit de interviews blijkt dat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

zoals opgenomen in de beleidsnota, en zoals visueel weergegeven in de 

bevoegdheidsstructuur, niet exact worden nageleefd. De risicogrenzen worden niet 

strikt gehandhaafd. Dit houdt in dat een risico met een risicoscore van acht (8) 

door een clustercoördinator/-manager afgehandeld kan worden, terwijl het volgens 

de bevoegdheidsstructuur door het managementteam afgehandeld zou moeten 

worden.  

In maart 2013 is een nieuwe risicomanagement coördinator aangewezen. Deze 

functie/rol, welke conform de beleidsnota 0,1 – 0,2 fte bedraagt, is ondergebracht 

bij het cluster Financiën en moet ertoe leiden dat risicomanagement opnieuw onder 

de aandacht van medewerkers en managers wordt gebracht.  

Er zijn relatief veel risico’s opgenomen in NARIS. Uit de interviews komt naar voren 

dat sommige risico’s meer dan één maal voorkomen in NARIS of dat risico’s in 

principe samengevoegd kunnen worden. De risicomanagement coördinator is in 

gesprek met de clustermanagers en met de directie om de actualiteit en 

volledigheid van zowel de opgenomen risico’s als de genomen maatregelen te 



 

     Risicomanagement gemeente Geertruidenberg 

 
57 

toetsen. Tevens toetst de risicomanagement coördinator de kwantificering van de 

risico’s.  

De opsteller van de collegevoorstellen dient de risico’s in het voorstel op te nemen. 

Hij/zij doet dit in samenspraak met de betreffende clustermanager. Deze laatste is 

uiteindelijk verantwoordelijk voor de inhoud van het voorstel.  

Het beantwoorden van de verplichte onderdelen in het format maakt deel uit van 

het proces van het tot stand komen van een collegevoorstel. In het format is 

ruimte opgenomen om eventuele financiële en juridische risico’s op te nemen. Deze 

risico’s worden beoordeeld door een financieel adviseur en/of jurist en tenslotte 

dient de clustermanager een paraaf op het document te zetten. Het voorstel wordt 

getoetst door de directie en de portefeuillehouder Financiën alvorens het aan de 

gemeenteraad wordt voorgelegd. De nadruk van dit proces ligt op het 

inventariseren en zo nauwkeurig mogelijk kwantificeren van risico’s. Het benoemen 

van maatregelen en het opvolgen hiervan, heeft daarbij geen zichtbare aandacht. 

De portefeuillehouder Financiën stuurt sterk op risicomanagement en besteedt 

aandacht aan het zo volledig mogelijk in kaart brengen van alle risico’s, blijkt uit 

enkele interviews. Het in kaart brengen van risico’s had reeds prioriteit bij de 

gemeente Geertruidenberg, waarbij de problematiek rondom woningcorporatie 

WSG ertoe heeft bijgedragen dat organisatiebreed een grotere sense of urgency 

ontstond ten opzichte van risicomanagement.  

In de nieuwe organisatieopzet, die per april 2014 van start gaat, zal de controller 

een onafhankelijke rol richting directie en college gaan vervullen. Naar verwachting 

zal risicomanagement onderdeel van zijn takenpakket worden. 

Van de bestuurlijke en ambtelijke respondenten geeft 40% aan dat zij door de 

hiërarchische leidinggevende en betrokken controller actief bevraagd worden op 

het naleven van het risicomanagementbeleid. Van de respondenten is 30% het 

oneens met deze stelling, 20% is hierover neutraal (noch mee eens/mee oneens) 

en scoort 10% ‘weet ik niet/n.v.t.’. 
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Gemeenteraad en college van B en W 

Ingevolge artikel 17 van de verordening artikel 212 gemeentewet biedt het college 

van B en W één maal in de vier jaren, vóór de behandeling van de tweede 

begroting van de nieuwe gemeenteraad, een nota risicomanagement en 

weerstandsvermogen bij de gemeenteraad aan. Het college neemt, op grond van 

artikel 11 BBV, in de paragraaf weerstandsvermogen bij de begroting en de 

jaarstukken, minimaal de verplichte onderdelen op.  

Van de respondenten onder de gemeenteraadsleden is 75% het eens met de 

stelling dat de gemeenteraad en het college van B en W duidelijke 

verantwoordelijkheden betreffende risicomanagement hebben. De overige 25% is 

het oneens met deze stelling.  

 

Onderstaande grafiek geeft weer dat 42% van dezelfde respondenten onder 

gemeenteraadsleden vindt dat de gemeenteraad en het college van B en W 

voldoende inzicht hebben in de wederzijdse taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijk-heden. Zowel 25% vindt dat dit niet geval is en 25% heeft 

neutraal gereageerd op deze stelling. 
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Eén derde (33%) van de gemeenteraadsleden heeft ‘neutraal’ en één derde (33%) 

heeft ‘eens’ geantwoord op de stelling of de gemeenteraad invulling geeft aan haar 

taken zoals vastgelegd in het risicomanagementbeleid. De overige respondenten 

uit deze groep zijn het oneens (17%) met deze stelling of scoren ‘weet ik 

niet/n.v.t.’ (17%).  

 

Van de bestuurlijke en ambtelijke respondenten geeft 40% aan geen inzicht te 

hebben in of de gemeenteraad invulling geeft aan haar taken zoals deze vastgelegd 

zijn in het risicomanagementbeleid. De overige respondenten onder bestuurders en 

ambtenaren zijn het oneens (10%) of eens (20%) met de stelling. Tenslotte is 

30% een neutrale score toegedaan. 

 

Interactie met auditcommissie en accountants 

Uit de interviews komt naar voren dat de gemeente Geertruidenberg geen 

auditcommissie kent. Daarnaast blijkt uit de interviews dat de accountant 

nadrukkelijk kijkt naar het weerstandsvermogen van de gemeente. De accountant 

besteedt in de managementletter en accountantsverklaring hieraan specifieke 

aandacht. 

Uit de enquête blijkt dat 60% van de bestuurlijke en ambtelijke respondenten van 

mening is dat de actiepunten voortvloeiende uit opmerkingen van de accountant en 
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auditcommissie worden opgevolgd. De overige respondenten zijn het oneens met 

de stelling (10%) of scoren ‘weet ik niet/n.v.t.’ (30%). 

 

 

 

 

 

 

Norm 5 

Aanknopingspunten beleid voor toezicht en toetsing 

Toezicht en toetsing door de gemeenteraad op risicomanagement en 

weerstandsvermogen vindt langs drie lijnen plaats:  

1. Via de documenten uit de planning en control cyclus, waarbij de paragraaf 

weerstandsvermogen in de begroting het kader weergeeft. In de 

jaarrekening is de verantwoording opgenomen in dezelfde paragraaf. 

2. Via het onderdeel ‘risico’s’ in de raadsvoorstellen. 

3. Bij een toekomstige evaluatie van het beleid, zoals vastgelegd in punt 4a 

van het raadsbesluit behorende bij de beleidsnota risicomanagement en 

weerstandsvermogen. Hierin is opgenomen dat de nota risicomanagement 

en weerstandsvermogen één maal per vier jaar vóór de behandeling van de 

tweede begroting van de nieuwe gemeenteraad, beoordeeld en (indien 

noodzakelijk) herzien moet worden.  

Uit de enquête die is uitgezet onder raadsleden blijkt dat voor het merendeel van 

de respondenten (58%) het beleid voldoende aanknopingspunten biedt voor 

toezicht en toetsing door de raad. Van dezelfde respondenten is 17% het oneens 

met deze stelling, is 8% neutraal (noch mee eens/noch mee oneens) en geeft 17% 

aan ‘weet ik niet/n.v.t.’. 

 

 

 

 

Norm 5: Beleid 
en uitvoering 
omtrent risico’s 
en weerstands-
vermogen 
hebben een 
cyclisch 
karakter 
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Van dezelfde respondenten vindt een kwart (25%) dat toezicht en toetsing ook 

door de gemeenteraad conform de vastgestelde kaders plaatsvindt. Eveneens 25% 

is het oneens met deze stelling. Van de respondenten is 17% neutraal en scoort 

33% ‘weet ik niet/n.v.t.’. 

 

Risico’s en weerstandsvermogen cyclisch 

In de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen wordt in paragraaf 

2.6 de koppeling aan de planning en control cyclus toegelicht.  

Naast de paragraaf weerstandsvermogen in de programmabegroting alsook in het 

jaarverslag, waar risicoprofielen twee keer per jaar geactualiseerd worden, wordt 

risicomanagement geborgd in het primaire proces door een onderdeel ‘risico’s’ op 

te nemen in het format van college- en raadsbesluiten. Daarnaast is het de 

verantwoordelijkheid van de clustermanager om te rapporteren aan het 

managementteam indien er sprake is van omvangrijke risico’s die zich acuut 

dreigen te manifesteren. Het betreft in dat geval risico’s met een risicoscore boven 

zijn/haar eigen bevoegdheid (zie piramide in 3.4.1.). 

Uit de enquête blijkt dat 89% van de respondenten onder bestuurders en 

ambtenaren het eens is met de stelling dat risico’s en weerstandsvermogen zijn 

geïntegreerd in de reguliere planning en control cyclus. De overige 11% heeft 

‘n.v.t./weet ik niet’ ingevuld. 
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Actuele risico’s worden tijdig gedeeld met de raad 

Zoals eerder beschreven worden risico’s door middel van de begrotingen en de 

jaarverslagen gedeeld met de gemeenteraad. In de bestuursrapportages worden de 

risico’s niet afzonderlijk benoemd, maar worden deze opgenomen bij de 

programma’s en projecten. 

Uit de interviews komt naar voren dat op dit moment het voornaamste risico voor 

de gemeente Geertruidenberg de drie decentralisaties in het sociaal domein zijn. 

De belangrijkste oorzaak hiervan is de onzekerheid vanuit de rijksoverheid omtrent 

het definitieve beleid en voorwaarden. Dit risico is opgenomen in de planning en 

control rapportages.  

 

 

 

 

 

Bron: jaarverslag 2012 

Onder de bestuurlijke en ambtelijke respondenten vindt 40% dat ontwikkelingen 

tijdig door het college van B en W worden gedeeld met de gemeenteraad. Van de 

overige respondenten van deze groep is 20% neutraal en 40% geeft ‘n.v.t./weet ik 

niet’ aan. 
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Het is bij de respondenten onder bestuurders en ambtenaren onduidelijk of de 

actuele thema’s ook daadwerkelijk op de agenda van het college van B en W staan 

(44% geeft een neutrale score en 44% geven aan ‘weet ik niet/n.v.t.’). 

Werkend proces van strategisch risicomanagement 

Zoals eerder beschreven, is het proces van strategisch risicomanagement 

gebaseerd op een tweetal pijlers: 

 De actualisatie van risico’s bij de begroting, de bestuursrapportages en de 

jaarrekeningen; 

 Het tijdig signaleren van risico’s in college- en raadsvoorstellen.  

Tevens wordt in de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen 

aangegeven in welke gevallen risico’s met hogere echelons gedeeld moeten 

worden. 

De helft van de bestuurlijke en ambtelijke respondenten (50%) heeft ‘n.v.t.’ of 

‘weet ik niet’ geantwoord op de stelling dat er bij de gemeente Geertruidenberg 

een werkend proces van risicomanagement bestaat dat betrekking heeft op 

strategische risico’s. Van de overige respondenten is 30% het eens en 10% het 

oneens met deze stelling. Eveneens geeft eenzelfde percentage (10%) een 

neutrale score.  
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Eén derde (33%) van dezelfde respondenten vindt dat de frequentie van 

monitoring en rapportages voldoende is om blootstelling aan risico’s tijdig te 

signaleren. Op deze stelling scoort 44% neutraal en 22% ‘weet ik niet/n.v.t.’. 

 

Beleidsevaluatie 

De nota is in juli 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. Herijking moet na vier 

jaar en vóór de behandeling van de tweede begroting van de nieuwe gemeenteraad 

plaatsvinden. Het voornemen is de beleidsnota in 2014 te herzien. 

Norm 6 

Vastlegging van informatie 

Voor de vastlegging van de informatie beschikt de gemeente Geertruidenberg over 

NARIS waarin risico’s, kans op voorkomen, de impact van risico’s en te 

treffen/getroffen beheersmaatregelen worden vastgelegd. Het is de 

verantwoordelijkheid van de clustermanagers om risico’s in te voeren in NARIS. Er 

wordt niet zichtbaar controle uitgevoerd of dit ook daadwerkelijk gebeurt. Aan de 

hand van de indicatoren ‘kans’ en ‘impact’ wordt de totaal benodigde 

weerstandscapaciteit uitgerekend. 

Twee derde (67%) van de bestuurlijke en ambtelijke respondenten is het eens met 

de stelling ‘risico’s worden eenduidig vastgelegd’. De respondenten zijn gelijk 

verdeeld over de overige scores (allen 11%). 

Norm 6: Er zijn 
adequate instru-
menten om de 
uitvoering van 
het beleid met 
betrekking tot 
risico’s en 
weerstands-
vermogen te 
ondersteunen 
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Verstrekte informatie aan de raad  

De gemeente Geertruidenberg kent geen auditcommissie. Wanneer er een directe 

aanleiding is, zoals in het dossier WSG, gaan raad en college in gesprek over 

risico’s en maatregelen. 

Over risico’s wordt drie maal per jaar in de planning en control cyclus 

gerapporteerd. Over het weerstandsvermogen vindt twee maal per jaar rapportage 

plaats. Van de respondenten onder de raadsleden ervaart 67% de informatie als 

relevant en eenduidig. Van de overige respondenten heeft 8% oneens, 17% 

neutraal en 8% ‘n.v.t./weet ik niet’ geantwoord. 

 

Over de volledigheid en actualiteit is 33% van de respondenten onder de 

bevraagde raadsleden ‘neutraal’. Van deze respondenten vindt 42% dat de 

informatie inderdaad volledig en actueel is en 17% vindt dat dit niet het geval is.  

 

 



 

     Risicomanagement gemeente Geertruidenberg 

 
66 

Bijna de helft van de respondenten onder de raadsleden (42%) geeft aan dat de 

frequentie van monitoring voldoende is om risico’s tijdig te signaleren, eveneens 

42% van de respondenten is hier neutraal in, de overige respondenten (17%) zijn 

het oneens met de stelling. 

 

Besluitvorming en mogelijke toelichting 

Risicomanagement maakt deel uit van het proces van het opstellen van 

beleidsnota’s en college- en raadsvoorstellen. Daarnaast is het onderwerp van 

gesprek bij projecten. Gedurende deze procesgangen bestaat er ruimte voor 

discussie over de opgenomen risico’s en over de bijbehorende beheers-

maatregelen.15 Voordat nota’s naar het college van B en W gaan, toetst de directie 

deze op integraliteit en volledigheid. 

Respondenten onder de bestuurders en ambtenaren zijn het voor 67% eens met de 

stelling dat het college risico’s meeweegt bij het nemen van een beslissing. De 

overige respondenten geven een neutrale score (11%) of geven aan ‘weet het 

niet/n.v.t.’ (22%).  

 

 

 

 

 

 

                                                      
15 De bevindingen zoals genoemd bij norm 2 wijzen erop dat de focus voornamelijk ligt bij de risico’s en beperkt bij 

te treffen beheersmaatregelen. 
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Bij de ondervraagde raadsleden is 55% van de respondenten het eens met de 

stelling dat risicomanagement deel uit maakt van de formele besluitvorming. De 

overige respondenten onder raadsleden zijn het oneens (18%) met de stelling of 

geven een neutrale score (27%). 

 

 

 

 

 

 

De respondenten onder de raadsleden zien dat er ruimte is voor een effectieve 

toelichting ten behoeve van de gemeenteraad over de effecten van besluiten in 

termen van risico’s en weerstandsvermogen (64%). De overige respondenten zijn 

het niet eens met deze stelling (27%) of zijn hierover neutraal (9%). 

 

Opleidingen en trainingen 

In 2013 zijn geen concrete trainingen met betrekking tot risicomanagement 

opgenomen in het opleidingsplan. Wel is de risicomanagement coördinator 

recentelijk (afgelopen jaar) getraind in het werken met NARIS. Bij de invoering van 

NARIS zijn alle betrokkenen hierin opgeleid. Sindsdien zijn geen nieuwe cluster-

managers, budgethouders of projectleiders in de organisatie ingestroomd. 

Ook uit de enquête die uitgezet is onder bestuurders en ambtenaren blijkt dat de 

opleidingen en trainingen die bij de gemeente Geertruidenberg worden aangeboden 

niet de juiste uitvoering van het risicomanagementbeleid ondersteunen. Van de 

respondenten is 44% het oneens met de stelling dat er opleidingen en trainingen 

worden aangeboden om juiste uitvoering van het risicomanagementbeleid te 
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ondersteunen. Van de respondenten heeft 11% neutraal geantwoord, is 22% het 

eens met de stelling en geeft 22% ‘weet ik niet/n.v.t.’ aan. 
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Bijlage 4 Geraadpleegde bronnen 
 

ID Titel document Datum 

1. Jaarverslag 2010, 2011, 2012, 2013  

2. Programmabegroting 2010, 2011, 2012, 2013, 2014  

3. Kadernota 2010, 2011, 2012, 2013, 2014  

4. Deloitte accountantsverslag 2012  

5. 1e en 2e Bestuursrapportages 2010, 2011, 2012  

6. 1e Bestuursrapportage 2013  

7. Planningswijzer 2013 – Planning & Controlcyclus  

8. Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen  19 mei 2009 

9. Raadsbesluit beleidsnota risicomanagement en 
weerstandsvermogen 

19 mei 2009 

10. Actualiseren financiële verordening (art. 212 Gemeentewet) 24 september 2009 

11. Overzicht risico’s uit NARIS 4 september 2013 

12. Advies aan het college m.b.t. ontwikkelingen 
grondexploitaties en woningbouwprojecten en 
verantwoording in de jaarrekening 2012 

26 maart 2013 
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Bijlage 5 Geïnterviewde functionarissen 
 

ID Naam functionaris Functie 

1. Jan de Regt  Algemeen directeur/secretaris 

2. Richard Nagtzaam Directeur bedrijfsvoering en dienstverlening 

3. John Verhoeven Clustermanager Financiën/Welzijn 

4. Henny de Jongh Clustermanager Ruimtelijke Ordening 

5. Ludolf Heeres Medewerker interne control/financieel consulent/ 

risicomanagement coördinator  

6. Ruud van den Belt Wethouder 
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De weergegeven onderwerpen in de leidraad zullen worden 

benaderd vanuit de opzet in het beleid en het bestaan en 
werking in praktijk.  
Wij vragen u drie voorbeelden van risico’s voor te bereiden 
die zich de afgelopen jaren bij de gemeente Geertruidenberg 
hebben voorgedaan. 

Bijlage 6 Interviewleidraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vraagpunten 

 Risicobeleid en communicatie daaromtrent 

 (Periodieke) herziening van het risicobeleid 

 Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden beleid versus praktijk 

 Signaleren en registreren risico’s op juiste niveau 

 (Eenduidige) kwantificering risico’s (kans * impact) 

 Vastlegging van risico’s 

 Stapeling van risico’s 

 Onafhankelijke reflectie 

 Beheersmaatregelen (financieel en overige) 

 Periodieke beoordeling beheersmaatregelen 

 Informatievoorziening tussen verschillende niveaus 

 Besluitvormingsprocessen en reguliere planning & controlproces 

 Onderbouwing weerstandsvermogen 

 Beroep op weerstandsvermogen 

 Interactie met overige toezichtsfuncties 

 Evaluatie en bijsturen 

 Opleiding en trainingen 

 Middelen om risicomanagementbeleid uit te voeren 
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Bijlage 7 Artikel 11 BBV 

1. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 

a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de 

provincie onderscheidenlijk gemeente beschikt of kan beschikken om niet 

begrote kosten te dekken; 

b. alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële 

betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. 

2. De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat 

tenminste: 

a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 

b. een inventarisatie van de risico’s; 

c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s. 

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de provincie 

of gemeente beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te 

dekken. Het gaat om die elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen 

worden zoals de algemene reserve, maar ook de onbenutte belastingcapaciteit en de stille 

reserves. Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die te laag of tegen nul zijn 

gewaardeerd doch direct verkoopbaar zijn indien men dat zou willen. Onderscheid kan 

worden gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met het eerste wordt 

bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen 

vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau. 

Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent 

ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat 

dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken.  

De risico’s relevant voor het weerstandsvermogen zijn die risico’s die niet anderszins zijn 

ondervangen. Reguliere risico’s – risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij 

goed meetbaar zijn – maken geen deel uit van de risico’s in de paragraaf 

weerstandsvermogen en risicobeheersing. Hiervoor kunnen immers verzekeringen worden 

afgesloten of voorzieningen worden gevormd. Voorbeelden van risico’s die wel tot de 

paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing horen zijn ondernemersrisico’s (of 

bedrijfsrisico’s) en hangen vooral samen met grondexploitatie, gebiedsuitbreiding, publiek 

– private samenwerking (PPS), sociale structuur (bij neergaande conjunctuur) en open-

einde regelingen. Overigens dienen ook positieve risico’s meegenomen te worden. Het gaat 

hierbij om dezelfde risico’s als die in de Comptabiliteitsvoorschiften uit 1995 zijn 

beschreven bij de risicoparagraaf. 

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat een aanduiding van de 

weerstandscapaciteit en de risico’s, alsmede het beleid omtrent beide. Wat in provincies en 

gemeenten tot de weerstandscapaciteit wordt gerekend en welke risico’s relevant zijn kan 

niet in zijn algemeenheid worden aangegeven. Provincies en gemeenten dienen de 

capaciteit en de risico’s zelf na te lopen en in kaart te brengen.  
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Doordat de risico’s die provincies en gemeenten lopen verschillen, is het niet mogelijk een 

algemene norm te stellen voor een goede relatie tussen de weerstandscapaciteit en de 

risico’s. Het is aan de provincies en gemeenten zelf een beleidslijn te formuleren over de in 

de organisatie noodzakelijk geachte weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s. Een 

voorbeeld van een beleidslijn zou kunnen zijn dat de weerstandscapaciteit binnen 5 jaar 

wordt verhoogd met een x-aantal euro’s. 
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Bijlage 8 Vragenlijst enquête ambtelijke organisatie 
 

Nr.  Enquêtevragen 

 Onderdeel 1. Identificeren van risico's 

1 Het risicomanagementbeleid is afdoende gecommuniceerd binnen de organisatie. 

2 Het is mij duidelijk welke doelen met het risicomanagementbeleid worden 

nagestreefd en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn.  

3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het college van B&W, 
directie, project- en programmaleiders en controllers ten aanzien van 
risicomanagement zijn duidelijk gecommuniceerd.  

4 Het beleid bevat afspraken over informatievoorziening aan de gemeenteraad. 

5 De gemeenteraad en het college van B&W hebben voldoende inzicht in de 
wederzijdse taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

6 De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van 
risicomanagement zijn mij duidelijk. 

7 De gemeenteraad geeft invulling aan haar taken zoals vastgelegd in het 
risicomanagementbeleid. 

8 Het college van B&W geeft invulling aan haar taken zoals vastgelegd in het 
risicomanagementbeleid.  

9 Actiepunten voortvloeiende uit opmerkingen van de accountant en auditcommissie 
worden opgevolgd. 

10 Door mijn hiërarchisch leidinggevende en betrokken controller word ik actief 
bevraagd op het naleven van het risicomanagementbeleid.  

11 Het college van B&W heeft zicht op de top tien belangrijkste risico's. 

12 Het college van B&W stuurt hoofdzakelijk op strategische risico's. 

13 Het college van B&W stuurt op zowel financiële als niet-financiële risico's (vb. 
imago-risico's). 

14 Er wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele risico's. 

15 Het proces rondom risicomanagement is op verschillende soorten risico's 
(bijvoorbeeld strategische risico's, operationele risico's en externe risico's 

(bijvoorbeeld economische crisis)) ingericht. 

16 Er bestaat in de organisatie een werkend proces van risicomanagement dat 
betrekking heeft op strategische risico's. 

17 De inventarisatie van risico's vindt plaats langs heldere lijnen: projecten, 
programma's, afdelingen of thema's. 

18 Nieuwe/actuele/toekomstige risico's worden tijdig door het college van B&W met 
de gemeenteraad gedeeld. 

19 Actuele/nieuwe/toekomstige risico's worden tijdig betrokken. 

20 In de organisatie is de capaciteit (kwantitatief) aanwezig om risico's te 
identificeren.  
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Nr.  Enquêtevragen 

 Onderdeel 2. Analyseren van risico's 

1 De inventarisatie, analyse en beoordeling van risico's wordt binnen de 
afdeling/eenheid van een onafhankelijke reflectie voorzien (beoordeeld door een 
ander).  

2 De inventarisatie, analyse en beoordeling van risico's wordt buiten de 

afdeling/eenheid waar de risico's betrekking op hebben van een onafhankelijke 
reflectie voorzien. 

3 Binnen de organisatie is een eenduidig proces aanwezig voor het analyseren en 
beoordelen van risico's op waarschijnlijkheid en impact.  

4 De geïdentificeerde risico's worden gerangschikt/geprioriteerd naar impact en 
waarschijnlijkheid.  

5 De risico's worden op eenduidige wijze gekwantificeerd (bepalen van de middelen 

die nodig zijn om de risico's op te vangen). 

6 De grondslagen van het kwantificeren (bepalen van de middelen die nodig zijn de 
risico's op te vangen) zijn op feiten en concrete schattingen gebaseerd.  

 Onderdeel 3. Bepalen van risicobereidheid 

1 Risicomanagement maakt deel uit van de formele besluitvorming. 

2 Het college van B&W weegt risico's mee bij het nemen van beslissingen. 

3 In de besluitvormingsprocessen is ruimte voor een effectieve toelichting ten 
behoeve van het college van B&W over de effecten van besluiten in termen van 

risico's en weerstandsvermogen. 

 Onderdeel 4. Beheersen van risico's 

1 Binnen de organisatie is een eenduidig proces aanwezig om maatregelen vast te 

stellen teneinde de risico's te beheersen. 

2 Indien nodig worden beheersmaatregelen getroffen en tevens geïmplementeerd. 

3 De getroffen beheersmaatregelen worden periodiek beoordeeld op effectiviteit. 

4 Er wordt een onafhankelijke reflectie gegeven op de effectiviteit van 
beheersmaatregelen.  

5 Er worden maatregelen getroffen indien beheersmaatregelen onvoldoende blijken 
te zijn.  

6 De onderbouwing van de benodigde weerstandscapaciteit is transparant en 
eenduidig. 

7 Er wordt helder gecommuniceerd wat de ratio met betrekking tot 
weerstandsvermogen betekent. 

8 Indien risico's zich toch voordoen wordt een beroep gedaan op het 
weerstandsvermogen. 

9 Er is een heldere relatie tussen de risico's die zich hebben voorgedaan en de 
beschikking over reserves en andere middelen die tot de weerstandscapaciteit 

worden gerekend.  
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Nr.  Enquêtevragen 

 Onderdeel 5. Monitoren van risico's 

1 Risico's worden eenduidig vastgelegd. 

2 De frequentie van monitoring en rapportages zijn voldoende om blootstelling aan 
risico's tijdig te signaleren.  

3 De gemeenteraad stuurt ten aanzien van de strategische risico's bij naar 
aanleiding van beschikbare informatie over de ontwikkeling van risico's of het 
weerstandsvermogen.  

4 Er vindt periodieke beoordeling plaats of het risicomanagementbeleid voldoet aan 
de wet- en regelgeving. 

5 Er wordt juist en tijdig geanticipeerd op wijzigingen in wet- en regelgeving.  

6 Het beleid en de werking van het beleid in de praktijk omtrent risico's en 
weerstandsvermogen wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.  

7 Het belang van risicomanagement wordt periodiek onder de aandacht gebracht.  

8 De actuele thema's ten aanzien van risicomanagement staan maandelijks op de 
agenda van het college van B&W  

9 Risico's en weerstandsvermogen zijn geïntegreerd in de reguliere planning- en 
controlcyclus. 

10 Er worden opleidingen en trainingen aangeboden om juiste uitvoering van het 
risicomanagementbeleid te ondersteunen. 

11 Medewerkers bezitten voldoende expertise ten aanzien van het identificeren van 
risico's, beoordelen van risico's en risicomanagement.  
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Bijlage 9 Vragenlijst enquête gemeenteraad 
 

Nr.  Enquêtevragen 

1 De gemeenteraad en het college van B&W hebben duidelijke 
verantwoordelijkheden betreffende risicomanagement. 

2 De gemeenteraad en het college van B&W hebben voldoende inzicht in de 
wederzijdse taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

3 De gemeenteraad geeft invulling aan haar taken zoals vastgelegd in het 
risicomanagementbeleid. 

4 Het risicomanagementbeleid bevat aanknopingspunten voor toezicht en toetsing 
door de gemeenteraad. 

5 Toezicht en toetsing ten aanzien van risicomanagement door de gemeenteraad 

vindt plaats conform de vastgestelde kaders. 

6 De gemeenteraad geeft duidelijke kaders voor risicomanagement.  

7 Het college van B&W deelt de belangrijkste risico's met de gemeenteraad. 

8 Het college van B&W gaat open en transparant met risico's om. 

9 De frequentie van monitoring en rapportages zijn voldoende om blootstelling aan 
risico's tijdig te signaleren.  

10 De aan de gemeenteraad verstrekte informatie inzake risico's en 
weerstandsvermogen is relevant en eenduidig.  

11 De aan de gemeenteraad verstrekte informatie inzake risico's en 
weerstandsvermogen is volledig en actueel. 

12 Risicomanagement maakt deel uit van de formele besluitvorming. 

13 In de besluitvorming door de gemeenteraad wordt een relatie gelegd met de 
risicomanagementbeleidskaders (dus buiten de P&C-cyclus om). 

14 In de besluitvormingsprocessen is ruimte voor een effectieve toelichting ten 
behoeve van de gemeenteraad over de effecten van besluiten in termen van 
risico's en weerstandsvermogen. 

15 De gemeenteraad stuurt ten aanzien van de strategische risico's bij naar 
aanleiding van beschikbare informatie over de ontwikkeling van risico's of het 

weerstandsvermogen.  

16 De gemeenteraad stuurt hoofdzakelijk op strategische risico's. 

17 De gemeenteraad stuurt zowel of financiële als niet-financiële risico's (bijvoorbeeld 
imago-risico's). 

18 Er wordt aan de gemeenteraad helder gecommuniceerd wat de ratio met 
betrekking tot weerstandsvermogen betekent. 

19 De rol van de gemeenteraad ten aanzien van risicomanagement is duidelijk 
gecommuniceerd. 

 


