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1
1.1

Inleiding
Opdracht
De Rekenkamer West-Brabant heeft een onderzoek uitgevoerd naar de opzet en
uitvoering van het risicomanagementsysteem van de gemeente Moerdijk. Voor dit
onderzoek is de volgende opdracht geformuleerd:
Onderzoek of de vormgeving van risicomanagement bij de gemeente Moerdijk
doelmatig en doeltreffend functioneert. En geef, waar mogelijk, verbeteringen
voor het risicomanagementsysteem aan.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).

De

Rekenkamer West-Brabant heeft zich bij de uitvoering van het onderzoek laten
ondersteunen door Deloitte Consulting.
Nadrukkelijk zij vermeld dat bij de gemeente Moerdijk de casus van de brand bij
Chemie-Pack een belangrijk voorbeeld is van een risico dat zich heeft voorgedaan.
Inhoudelijk zal in deze rapportage niet worden ingegaan op deze casus vanwege
het vertrouwelijke karakter van onder andere de afhandeling van de schade. Deze
is thans nog niet (volledig) afgerond.

1.2

Leeswijzer
Dit document betreft de concept eindrapportage voor het onderzoek naar de
doelmatigheid- en doeltreffendheid

naar

de

opzet

en

werking

van

risico-

management van de gemeente Moerdijk.
In hoofdstuk 2 wordt de visie en aanpak van dit onderzoek beschreven. Hoofdstuk
3 toont de feitelijke bevindingen volgens de volgende indeling:
•

Bevindingen uit het documentenonderzoek (wet- en regelgeving; opzet en
werking van risicomanagement).

•

Bevindingen uit de enquête (vragen per norm).

•

Bevindingen uit de interviews (opzet en werking van risicomanagement).

Vervolgens worden in hoofdstuk 4 per norm de kernbevindingen kort samengevat.
Hoofdstuk 5 bevat de conclusies en aanbevelingen.

1

Deze verbeteringen kunnen/mogen zowel ‘best practices’ alsook verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen op het
gebied van risicomanagement zijn.
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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 Moerdijk doeltreffend en doelmatig is
en waar zich eventueel verbeterpunten bevinden.
Vertrekpunt voor dit onderzoek is daarmee het risicomanagementsysteem zoals dat
door de gemeente Moerdijk is vastgesteld. Dit model is niet alleen aan de feitelijke
werking getoetst, maar ook aan het methodologisch verantwoorde referentiemodel
zoals in bijlage 1 nader is omschreven.
In de volgende figuur is de rolverdeling tussen gemeenteraad, college van B en W
en ambtelijke organisatie rond risicomanagement weergegeven.

Uitvoering van beleid

Beleidskader
Gemeenteraad

College BenW

Ambtelijke
organisatie

Kaderstellend en
controlerend t.a.v.
het beleid

Invulling van het beleid

Uitvoering van het beleid

Doeltreffendheid
Doelmatigheid

Doeltreffendheid
Doelmatigheid

Doeltreffendheid
Doelmatigheid

Verantwoording over beleid
Evalueren risicomanagementsysteem
Sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht van beleid en uitvoering

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

Normenkader en onderliggende toetspunten
Centraal bij het uitvoeren van doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek staat
het normenkader aan de hand waarvan meting en beoordeling plaatsvindt. Daarbij
geldt dat tijdens het onderzoek wordt gekeken naar meer dan alleen de wet- en
regelgeving zoals vastgelegd in het Besluit begroting en verantwoording provincies
en gemeenten (hierna: BBV). De definitie van risicomanagement in het BBV is
volgens de Rekenkamer enigszins beperkt en redeneert sterk vanuit de gedachte
van schadebeheersing (‘verzekeren voor ontstane schades’) in plaats van het
voorkomen van schade.
Derhalve hanteert de Rekenkamer voor dit onderzoek een breder normenkader, dat
ook ingaat op het voorkomen van schade, dan puur wettelijk is voorgeschreven. De
normen, ofwel beoordelingscriteria, betreffen een praktisch uitvoerbare uitwerking
van het normenkader COSO-ERM en NEN-ISO (zie bijlage 1).2 Daarbij is dit kader
zodanig geformuleerd dat harde en zachte kanten van een risicomanagementsysteem zijn meegenomen, zodat kan worden bepaald of risicomanagement breed
in de organisatie is doorgedrongen.
Bij dit onderzoek zijn de volgende normen gehanteerd:
Normen

Toelichting norm

1.Volledige, actuele en

Het beleid van de gemeente is vastgelegd en bevat een

transparante

zekere samenhang van relevante aspecten die nood-

beleidskaders

zakelijk 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,

De impact van de rol van de gemeenteraad is sterk

2

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): COSOERM. Internationaal zijn naast het COSO-ERM de richtlijnen van belang van de International Organisation for
Standardization (ISO). NEN staat voor Nederlandse Norm.
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Normen

Toelichting norm

analyse, sturing,

afhankelijk van de mate waarin juist de (strategische)

beheersing van de

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

juiste risico’s

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.
3: Heldere

In de praktijk bestaan diverse methodieken voor de

onderbouwing van de

onderbouwing van het weerstandsvermogen. Centraal

methodiek van het

hierbij staat telkens de vraag hoe het totaal van de

weerstandsvermogen

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 weerstandsvermogen 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-

Wij

onderscheiden

heden en verantwoor-

(gemeenteraad, college van B en W en de ambtelijke

delijkheden zijn helder

organisatie) dat specifieke taken heeft in relatie tot

en worden uitgevoerd

risico’s en weerstandsvermogen.

5. Beleid en uitvoering

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

omtrent risico’s en

belang. In het kader van dit onderzoek geldt dit uiteraard

weerstandsvermogen

ook voor het beleid omtrent risico’s en weerstands-

hebben een cyclisch

vermogen. De gedachte achter de cyclus is het streven

karakter

naar een continu verbeterende organisatie.

6. Er zijn adequate

Het

instrumenten om de

weerstandsvermogen dient ondersteund te worden door

uitvoering van het

een efficiënt en up-to-date instrumentarium waarmee

beleid met betrekking

ambtelijke organisatie, college van B en W en gemeente-

tot risico’s en

raad hun taken adequaat kunnen uitvoeren.

beleid

weerstandsvermogen
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en

de

een

aantal

uitvoering

hoofdrolspelers

omtrent

risico’s

en

Normen

Toelichting norm

te ondersteunen

Het volledige normenkader met toetspunten is opgenomen in bijlage 2.

2.3

Onderzoeksaanpak
De

insteek

van

onderhavig

onderzoek

is

te

onderzoeken

of

de

huidige

risicomanagementsystematiek van de gemeente Moerdijk doeltreffend en doelmatig is en waar zich eventueel verbeterpunten bevinden. Vertrekpunt voor dit
onderzoek is het risicomanagementsysteem zoals dat door de gemeente Moerdijk 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 Moerdijk 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
is 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
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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.
De Rekenkamer heeft als eerste in een gesprek met de gemeenteraad over de
gewenste aandachtspunten bij het onderzoek gesproken. De volgende aandachtspunten zijn genoemd op basis waarvan het onderzoek mede is vormgegeven:
•

beheersing van grote projecten;

•

systeem van risicomanagement en de toepassing en de verankering daarvan;

•

risicomanagement bij samenwerkingsverbanden.

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 3.
Stap 3: Interviews
Om de werking en opzet te toetsen is ook een achttal personen geïnterviewd.
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 5. 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 4 is de lijst met de geïnterviewde functionarissen opgenomen.
Stap 4: Enquête
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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 afdelings- en teamhoofden, de programma- en
projectleiders, de (concern)controller(s) en de (staf)adviseurs. Deze personen
worden door gemeente en Rekenkamer representatief geacht ten aanzien van het
onderzoeksonderwerp. Een afzonderlijke vragenlijst is uitgezet onder de raads- en
burgerleden.
Met de (digitale) vragenlijst is de dataverzameling ten aanzien van de stand van
zaken rondom risicomanagement binnen de gemeente Moerdijk 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
interviews en/of documentenstudie, of percentages die diametraal staan op andere
bevindingen, zijn in dit rapport benoemd. De responspercentages waren voor de
ambtelijke vragenlijst 84% (48 van de 57 uitgezette vragenlijsten) en voor de
(burger)raadsleden 60% (15 van de 25 uitgezette vragenlijsten).
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
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. De gebruikte vragenlijsten zijn weergegeven in bijlage 7 en 8.
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 is opgebouwd aan de hand van dit normenkader. Tevens
is in de Nota van Bevindingen ook een analyse op hoofdlijnen toegevoegd.
In het kader van hoor en wederhoor is de Nota van Bevindingen, conform de
procedures van de Rekenkamer West-Brabant, voorgelegd aan de ambtelijke
organisatie. Op basis van de reactie van de gemeente Moerdijk trekken wij de
conclusie dat de geïdentificeerde feitelijkheden in de Nota van Bevindingen worden
onderschreven door de gemeente en daarmee een voldoende basis vormen voor
analyse, conclusies en aanbevelingen.
Stap 6: Conclusies en Aanbevelingen (volgen na ambtelijk wederhoor)
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De verkregen informatie is vervolgens getoetst en nader geanalyseerd aan de hand
van de toetspunten zoals deze zijn opgenomen in het normenkader. Tezamen
voorziet deze analyse in de beantwoording van de opdracht.
Aan de hand van de toetsing en analyse zijn conclusies getrokken. Daarnaast zijn
aanbevelingen gedaan ter verbetering van de doelmatigheid en de doeltreffendheid
van het huidige risicomanagementsysteem bij de gemeente Moerdijk.
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3 Bevindingen
Norm 1:
Volledige,
actuele en
transparante
beleidskaders

3.1

Norm 1

3.1.1 Actueel beleid
Uit de documentenstudie blijkt dat in 2007 het risicomanagementbeleid in de
gemeente

Moerdijk

is

opgesteld

en vastgelegd

in

de

notitie

“Aanzet

tot

risicomanagement gemeente Moerdijk”. Als uitvloeisel van het beleid is een plan
van aanpak opgesteld. De gemeenteraad van de gemeente Moerdijk heeft in
januari 2008 door middel van een raadinformatiebrief kennis genomen van de
notitie “Aanzet tot risicomanagement gemeente Moerdijk”. In oktober 2008 heeft
de raad een voorstel gekregen om kennis te nemen van de stand van zaken met
betrekking tot de uitvoering van het plan van aanpak en een besluit te nemen over
de weerstandsratio.
In de notitie “Aanzet tot risicomanagement gemeente Moerdijk” worden onder
andere de definities van risicomanagement en risico’s weergegeven. Risicomanagement wordt als volgt gedefinieerd:
“Risicomanagement richt zich op het bewust en weloverwogen al dan niet nemen
van maatregelen die gericht zijn op het voorkomen of minimaliseren van de
nadelige effecten die het optreden van risico’s met zich mee kunnen brengen.”
Een risico wordt als volgt gedefinieerd:
“Een risico is een mogelijke gebeurtenis, die een negatief gevolg voor een
betrokkene met zich mee kan brengen.”
Het risicomanagementbeleid is sinds de vaststelling van het beleid in 2008
ongewijzigd gebleven en richt zich op het beperken van (financiële) schade en niet
op het realiseren van doelen.
3.1.2 Wet en regelgeving
De geldende wet- en regelgeving omtrent risicomanagement bij gemeenten is
gedefinieerd in artikel 11 uit het BBV (zie bijlage 6). Een risicomanagementsysteem dient te voldoen aan de kaders zoals in desbetreffend artikel 11 genoemd.
Conform artikel 11 bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen de
weerstandscapaciteit – zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de
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.
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In het beleid en in de besluitvorming door de raad is in 2008 een bedrag van €17,5
mio gereserveerd als weerstandscapaciteit. Met betrekking tot de niet begrote
risico’s, is in het beleid de wijze van berekenen uiteengezet. De risico’s worden
berekend op basis van “de kans maal de ernst”.
De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen bevat conform artikel 11
tenminste een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, een inventarisatie van
de risico’s en het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s.
In de paragrafen weerstandsvermogen van de begrotingen en jaarverslagen wordt
voor de jaren 2010 tot en met 2012 ingegaan op het besluit van de raad met
betrekking tot de weerstandscapaciteit. Met betrekking tot de inventarisaties van
de risico’s worden zowel in de begrotingen als in het jaarverslag ingegaan op de
benodigde weerstandscapaciteit aan de hand van een bedrag ‘rest-risico’s’. In de
begrotingen en het jaarverslagen tot en met 2010 worden geen voorbeelden of
ontwikkelingen van risico’s omschreven. Vanaf de begroting 2011 en het
jaarverslag 2011 wordt een selectie van de risico’s benoemd.
Voorbeeld Risicomanagement gemeente Moerdijk in de praktijk
Risicomanagement bij de grote transities
•
•
•
•
•

De transities worden opgepakt in samenwerkingsverbanden met meerdere
gemeenten.
Gezamenlijk met de verschillende gemeenten worden ontwikkelingen in
kaart gebracht.
De ontwikkelingen worden door middel van een memo aan de leden van de
commissie Sociale Infrastructuur (SI) gecommuniceerd.
In de interviews is aangegeven dat de financiële risico’s nog niet in kaart
kunnen worden gebracht. Op het overzicht ‘Risico-inventarisatie’ is wel één
totaal bedrag opgenomen voor alle drie transities.
De niet financiële risico’s worden alleen impliciet gemeld. De risico’s worden
niet afzonderlijk benoemd en of voorzien van een eventuele strategie en/of
beheersmaatregelen.

In de paragraaf weerstandvermogen van de begrotingen en jaarverslagen worden
de beleidsuitgangspunten van de raad steeds benoemd. Deze beleidsuitgangspunten betreffen de maximaal te reserveren weerstandscapaciteit en de ratiobandbreedte van 1,4 tot 2,0.
3.1.3

Samenhang documenten
In de notitie “Aanzet tot risicomanagement gemeente Moerdijk” wordt een relatie
gelegd met de financiële verordening gemeente Moerdijk 2005. In de verordening
is artikel 17 aan weerstandsvermogen en risicomanagement gewijd. Dit artikel is in
de meest recente versie van de financiële verordening (2011) zonder wijzigingen
opgenomen (thans artikel 19).
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In artikel 19 van de verordening (2011) wordt een opsomming gegeven van een
aantal onderwerpen waaraan speciale aandacht gegeven dient te worden. Deze
onderwerpen zijn niet expliciet opgenomen in het beleid, begroting en of
jaarverslagen. De onderwerpen hebben wel de leidraad gevormd voor de risicoinventarisatie. De onderwerpen zijn:
•

tegenvallende rente-ontwikkeling op de kapitaalmarkt;

•

tegenvallende resultaten uit grondexploitatie;

•

tegenvallende resultaten uit projecten;

•

tegenvallende realisatie op begrote subsidieverwachtingen;

•

lopende en te verwachten aansprakelijkheidsstellingen/claims van derden;

•

nog niet getaxeerde kosten van (vermoede) milieuverontreiniging;

•

overschrijding openeinde regelingen en subsidies;

•

dreigend faillissement van verbonden partijen;

•

dreigend faillissement van derden bij wie borgstellingen, garanties, leningen of
vorderingen uitstaan.

In de verordening is bepaald dat geen aparte nota weerstandsvermogen wordt
opgesteld. In deze verordening zijn voorts afspraken omtrent de inhoud van de
paragraaf weerstandvermogen voor de begroting en de jaarrekening, en daarmee
de informatievoorziening naar de raad, geregeld.
In de begrotingen en jaarrekeningen wordt ingegaan op de besluiten die door de
raad genomen zijn met betrekking tot het maximaal te reserveren weerstandscapaciteit en de ratiobandbreedte van 1,4 tot 2,0.
In de adviesnota’s voor raad en college van B en W is een paragraaf ‘Risico’s’
opgenomen waarin bepaalde risico’s worden getoond. De risico-inventarisatie en de
inhoud van de paragrafen weerstandsvermogen in de begrotingen en jaarverslagen
tonen andere risico’s.
3.1.4

Transparant beleid en duidelijke doelen
In de notitie “Aanzet tot risicomanagement gemeente Moerdijk” worden 13 doelen
genoemd waar risicomanagement aan moet bijdragen. Om de bestuurlijke visie in
Moerdijk te realiseren is voor 2007 en 2008 gekozen voor de volgende doelen:
•

Bewust zijn van het bestaan van de risico’s die we lopen.

•

Vaststellen welk risiconiveau we acceptabel vinden.

•

Inzien welke mogelijkheden we hebben om de risico’s te beheersen.

•

De acties ondernemen die nodig zijn.

In de notitie wordt ingegaan op de mogelijke reikwijdten. Vervolgens sluit de
notitie af met een advies om voor elke afdeling het risicomanagement in eerste
instantie te richten op de drie meest essentiële risicogebieden c.q. risicovolle werkprocessen. In 2008 is het beleid bij de verschillende afdelingen geïmplementeerd.
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Uit de enquête blijkt dat in 2013 bij minder dan de helft van de bestuurlijke en
ambtelijke respondenten duidelijk is welke doelen met het risicomanagementbeleid
worden nagestreefd en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn.3

3.1.5 Verantwoordelijkheden
In de notitie “Aanzet tot risicomanagement gemeente Moerdijk” is vastgelegd wie
welke verantwoordelijkheden heeft binnen de ambtelijke organisatie. Hierin is
opgenomen dat de managers de verantwoording hebben voor de uitvoerende
taken,

zoals:

identificeren,

analyseren

en

beoordelen

van

risico’s,

het

daadwerkelijk beheersen van risico’s en rapportage. In het beleid is door middel
van een extra kader een toelichting gegeven op een aantal acties dat uitgevoerd
kan worden. Hierin is bijvoorbeeld opgenomen tot welke risicoscore een manager
bevoegd is om een risico te managen, hoeveel geld aan beheersmaatregelen
uitgegeven

mag

worden

en

hoe

te

handelen

als

de

risicoscore

of

het

maatregelbudget wordt overschreden. Uit het beleid en de interviews blijkt dat een
vertaling van deze te nemen acties niet is aangetroffen.
Daarnaast zijn de taken van de “risicomanagementcoördinator” beschreven:
Ondersteunende taken
•

Aandragen methoden & technieken.

•

Ondersteuning door middel van kennis.

•

Interpreteren resultaten en feedback.

•

Ondersteuning bij “verbeter”-plannen.

•

Adviseren van Directie Team / bestuur over risico’s en maatregelen.

3

Zoals op pagina 12 bij de toelichting op stap 4 is aangegeven, zijn twee enquêtes uitgezet. Eén enquête onder
leden van het college van B en W (bestuurders) en ambtenaren en één enquête onder (burger)raadsleden.
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Coördinerende taken
•

Coördinatie dubbele risico’s (gebiedsoverschrijdende).

•

Afstemmen van “verbeter”-plannen.

•

Coördineren risicomanagementactiviteiten.

•

Coördineren en verspreiden van ervaringen.

•

Bewaken onderlinge samenhang van risico’s en beheersmaatregelen.

De beschreven verantwoordelijkheden zijn niet ruim bekend binnen de organisatie.
Uit de enquête komt naar voren dat 25% van de bestuurlijke en ambtelijke
respondenten aangeeft dat het beleid afdoende is gecommuniceerd. Van de
respondenten is 29% het hier (helemaal) mee oneens en 32% noch mee eens/noch
mee oneens.

Van dezelfde respondenten is 43% het (helemaal) mee eens dat de taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van risicomanagement voor
hen duidelijk zijn. Voor 23% is dat niet duidelijk en 26% geeft een score ‘neutraal’
aan (noch mee eens, noch mee oneens).
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3.1.6 Beleid met betrekking tot informatievoorziening aan de raad
In de notitie “Aanzet tot risicomanagement gemeente Moerdijk” wordt aangegeven
om

de

informatievoorziening

in

te

richten

op

basis

van

de

bestaande

rapportagestructuur van de organisatie. De rapportagemomenten die dan ontstaan
ten behoeve van de raad zijn de begroting, bestuursrapportages en jaarrekening.
In de volgende tabel, welke is opgenomen in de notitie, wordt weergegeven welke
onderwerpen op welk rapportagemoment aan de orde komen. In paragraaf 3.2.10
Risicorapportering wordt hier verder op ingegaan.
Rapportages omtrent risicomanagement
•

•

•

3.1.7

Begroting
Doel: informerend (zoomt in op risico’s)
Inhoud:
o Risico’s
o Weerstandsvermogen (oordeel)
o Risicobeheersing (mate van beheersing)
o Nieuwe ontwikkelingen
o Doelen voor betreffende periode
Bestuursrapportage
Doel: bijsturend (zoomt in op maatregelen)
Inhoud:
o Risico’s (afwijkingen / nieuw)
o Weerstandsvermogen (monitoren)
o Risicobeheersing (besluitvorming)
o Nieuwe ontwikkelingen
o Doelen voor betreffende periode
(bijsturing en focus)
Jaarrekening
Doel: evaluerend (zoomt in op schades)
Inhoud:
o Opgetreden risico’s (schades)
o Veranderingen in weerstandsvermogen
o Afwijkingen
o Risicobeheersing (effect maatregelen)
o Mate van doelbereiking

Beschikbare
middelen
voor

uitvoering risicomanagementbeleid
In de notitie “Aanzet tot risicomanagement gemeente Moerdijk” is geen passage
opgenomen die ingaat op de inzet van middelen ten behoeve van risicomanagement. Uit de interviews blijkt dat binnen concerncontrol weinig uren
beschikbaar zijn om risicomanagement in de volle breedte vorm te geven en
structureel in de organisatie voor het voetlicht te brengen. De risicomanagementcoördinator is, zo blijkt uit het beleid, hierin een belangrijke aanjaagfunctie. De
risicomanagementcoördinator houdt zich in de praktijk voor maximaal 10% van
zijn full-time takenpakket bezig met risicomanagement.
Ongeveer de helft van de bestuurlijke en ambtelijke respondenten geeft aan dat er
voldoende kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit in de organisatie aanwezig is.
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Onder de capaciteit worden de middelen in de organisatie om risicomanagement
kwalitatief alsook kwantitatief vorm te geven verstaan.

Met betrekking tot de aanwezige individuele kwalitatieve expertise van medewerkers zijn de bestuurlijke en ambtelijke respondenten minder tevreden. Nog
geen kwart van de respondenten geeft aan dat medewerkers voldoende expertise
bezitten op het gebied van risicomanagement.
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Norm 2:
Inventarisatie,
analyse,
sturing en
beheersing
van de juiste
risico’s

3.2

Norm 2

3.2.1 Het beleid: inventarisatie, analyse en beoordeling
In de notitie “Aanzet tot risicomanagement gemeente Moerdijk” is opgenomen dat
risicomanagement zich binnen de gemeente Moerdijk richt op: het bewust en
weloverwogen al dan niet nemen van maatregelen die gericht zijn op het
voorkomen of minimaliseren van de nadelige effecten die het optreden van risico’s
met zich mee kunnen brengen. Om hier daadwerkelijk invulling aan te geven,
wordt in de notitie een drietal stappen geschetst dat daarvoor van belang is:
1.

Identificatie van risico’s. Een risico is een mogelijke gebeurtenis, die een
negatief gevolg voor een betrokkene met zich kan meebrengen.

2.

De analyse en beoordeling van risico’s. Het analyseren van de risico’s vindt
plaats door:
•

Het bepalen van de kans dat het risico zich voordoet.

•

Het bepalen van de ernst (gevolg) als het risico zich voordoet. Hierbij kan
gebruik worden gemaakt van de zogenaamde klassescore (vijfpuntenschaal).
Kans
1 x per jaar of >
1 x per 1-2 jaar
1 x per 2-5 jaar
1 x per 5-10 jaar
< of 1 x per 10 jaar

Score
5
4
3
2
1

Ernst uitgedrukt in geld
x < 10.000
10.000 < x < 100.000
100.000 < x < 500.000
500.000 < x < 1.000.000
X > 1.000.000

Score
1
2
3
4
5

Het beoordelen van de risico’s vindt plaats door:
•

Een risico te kwantificeren door de kans maal de ernst
(K x E = risicoscore).

•

Het beslissen of al dan niet maatregelen worden getroffen.

Wederom kan hierbij gebruik worden gemaakt van de zogenaamde klassescore (vijfpuntenschaal).
3.

De beheersing van risico’s. De beheersmaatregelen zijn gericht op het
beheersbaar maken van het risico. Zowel de verlaging van de kans
(preventief) als verlagen van het gevolg (preventief, repressief) dragen bij aan
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de beheersing van het risico. Door het treffen van beheersmaatregelen kan
een aantal risico’s dat de organisatie loopt, worden ondervangen. Er blijven
echter altijd risico’s bestaan die niet met beheersmaatregelen zijn te ondervangen of waarbij de kosten van de beheersmaatregelen niet opwegen tegen
de baten van die maatregel, de zogenaamde rest-risico’s. Als voorbeelden van
beheersmaatregelen worden genoemd: administratieve organisatie, functiescheiding, analyseren voorgedane risico’s, duidelijke afspraken, contracten,
interne controle, toezicht houden, verzekeren en voorzieningen treffen.
3.2.2 Inventarisatie en actualisatie van risico’s
Op basis van de notitie “Aanzet tot risicomanagement gemeente Moerdijk” heeft in
2008 een eerste inventarisatie plaatsgevonden van de belangrijkste risico’s per
afdeling. Dit heeft geresulteerd in een ‘overzicht risico-inventarisatie’. Dit overzicht
is vastgelegd in een document in MS Excel. Dit overzicht is in eerste instantie tot
stand gekomen aan de hand van interviews die de risicomanagementcoördinator
heeft gehouden bij de verschillende afdelingen. Het document bevat een overzicht
van alle risico’s, aangevuld met omschrijving, kans, ernst, beheersmaatregel (en
beoordeling), risico in geld, afgedekte deel, het rest-risico en een aanduiding voor
incidenteel of structureel.
Na de eerste inventarisatieronde in 2008 is als doel gesteld het overzicht risicoinventarisatie jaarlijks te actualiseren. Uit het interview met de risicocoördinator
blijkt dat met name voortgeborduurd is op deze eerste, initiële risico-inventarisatie
uit 2008.
In 2008/2009 is het instrument ‘dashboards’ geïntroduceerd als hulpmiddel om de
risico’s te inventariseren en te actualiseren. Dit instrument is breder in de
organisatie gebruikt dan sec voor risicomanagement. Het doel was de vakafdelingen zelf door middel van de dashboards de risico’s te laten actualiseren. Uit
het interview met de risicomanagementcoördinator bleek dat na een periode van
ongeveer een jaar de dashboards niet meer gebruikt zijn om onder andere risico’s
te actualiseren.
Vanaf 2011 vindt de actualisatie van het overzicht met risico’s meer signaal
gestuurd plaats. Nieuwe risico’s worden toegevoegd aan het overzicht indien
vakafdelingen

risico’s

melden,

indien

risico’s

vanuit

concerncontrol

worden

geconstateerd of indien risico’s blijken uit de interne controles. Tevens worden
risico’s toegevoegd op basis van vragen die concerncontrol stelt aan vakafdelingen.
De input voor deze vragen zijn met name krantenartikelen en de managementletter van de accountant.
In tegenstelling tot de andere onderdelen binnen de gemeente worden voor de
eenheid projecten de inventarisaties uit de projectdossiers gebruikt. Uit de
interviews blijkt dat nieuwe risico’s niet vanuit nieuwe besluitvorming aan het
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risico-overzicht worden toegevoegd. De laatste update van het overzicht met
risico’s heeft in februari 2013 plaatsgevonden. Concerncontrol is ten aanzien van
de

actualisatie van het risico-overzicht momenteel leidend.

De onduidelijkheid bij het inventariseren van risico’s komt ook naar voren bij de
enquête. De stelling dat de inventarisatie van risico’s plaatsvindt langs heldere
lijnen (projecten, programma’s, afdelingen of thema’s) wordt niet eenduidig
beantwoord. Ongeveer een kwart van de bestuurlijke en ambtelijke respondenten
is het (helemaal) eens met de stelling. Van de respondenten weet 33% niet of dat
het geval is, is 24% het noch mee eens/noch mee oneens en is 17% het met de
stelling (helemaal mee) oneens.
3.2.3 Risico’s strategisch onroerend goed
Begin 2013 is de notitie “Risicoprofielen strategisch verworven onroerend goed
Gemeente Moerdijk” opgeleverd. De verworven objecten zijn geclassificeerd op

24

Risicomanagement gemeente Moerdijk

basis van waarschijnlijkheid (factor kans) en omvang indien het risico zich voordoet
(factor ernst). De omvang is een onderbouwde inschatting op basis van de feiten.
Het risicoprofiel wordt één keer per jaar aan de hand van (her)taxatie, de WOZ
waarde en de feiten geactualiseerd. Nadere of tussentijdse actualisaties vinden
plaats indien omstandigheden of gebeurtenissen hiertoe aanleiding geven. De
gebruikte classificaties voor kans en ernst komen overeen met de classificatie zoals
die is opgesteld binnen de notitie “Aanzet tot risicomanagement gemeente
Moerdijk”.
3.2.4 Risicomanagement binnen projecten
Specifiek binnen het team Ontwikkeling worden projecten uitgevoerd door middel
van een standaard projectmatige manier van werken met een vaste gefaseerde
aanpak. In elke fase vindt een kaderstellend een go/no go politiek/bestuurlijk
besluit plaats.
Voor elk project wordt een risicoparagraaf opgesteld. In deze risicoparagraaf
komen niet alleen financiële risico’s terug, maar eveneens niet-financiële risico’s
(en beheersmaatregelen). Een risicoparagraaf voor een project komt tot stand in
samenspraak

tussen

de

teamleider

Ontwikkeling,

de

projectleider

en

de

planeconoom/projectcontroller. De eerste risicoparagraaf voor een project wordt
gelijktijdig met de projectexploitatie opgesteld. De projectexploitatie betreft het
financiële kader van het project en wordt vastgesteld door de raad en jaarlijks
geactualiseerd.
Ten aanzien van de projecten wordt maandelijks een voortgangsrapportage
opgesteld van het project inclusief een risicoparagraaf. De projectleiders worden
hierbij ondersteund door de projectcontroller. Uit zowel documenten als interviews
blijkt dat in de risicoparagraaf in de voortgangsrapportages een inventarisatie van
de risico’s plaatsvindt en de effecten van de risico’s worden weergegeven. De
kwantificering van de risico’s en het beschrijven van de beheersmaatregelen wordt
niet of nauwelijks in documenten aangetroffen. Uit de interviews blijkt dat komend
jaar wordt gewerkt aan de optimalisatie van de risicoparagraaf in de voortgangsrapportages inzake projecten. Met name de kwantificering van de risico’s hierin is
hierbij een aandachtspunt.
3.2.5 Verschillende soorten risico’s
Uit documentenstudie en interviews blijkt dat er in de oorspronkelijke inventarisatie
van risico’s zowel aandacht was voor financiële als niet-financiële risico’s. De
recentere updates van de inventarisatie richten zich met name op de financiële
risico’s. De enquête geeft eenzelfde beeld. Bij 23% van de bestuurlijke en
ambtelijke respondenten is bekend dat het proces rondom risicomanagement op
verschillende soorten risico’s is ingericht, bijvoorbeeld strategische, operationele en
externe risico’s.
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Het merendeel van de respondenten heeft weinig bekendheid met de inrichting van
risicomanagement op de verschillende soorten risico’s (43% weet het niet, 21% is
het noch mee eens/noch mee oneens en 13% is het (helemaal mee) oneens ten
aanzien van deze stelling). In de door concerncontrol gemaakte overzichten wordt
hier wel onderscheid in gemaakt.
3.2.6 Analyse en beoordelen van actuele, nieuwe en toekomstige risico’s
Uit de notitie “Aanzet tot risicomanagement gemeente Moerdijk” blijkt dat het
analyseren van de risico’s plaats vindt door het bepalen van de kans dat het risico
zich voordoet en het bepalen van de ernst (gevolg) als het risico zich voordoet.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de zogenaamde klassescore (vijfpuntenschaal). Het beoordelen van de risico’s vindt plaats door een risico te kwantificeren
door de kans maal de ernst (K x E = risicoscore) en het beslissen of al dan niet
maatregelen worden getroffen.
Uit de interviews blijkt dat concerncontrol voor de geïdentificeerde risico’s in
samenspraak met de vakafdeling een inschatting maakt van de kans en de ernst
van het risico. In een aantal gevallen wordt bij deze analyse een financieel
consulent betrokken.
Uit de interviews blijkt dat is voortgeborduurd op het overzicht met risico’s en de
analyse uit 2008. De kans en ernst voor doorlopende risico’s wordt niet consequent
en periodiek opnieuw beoordeeld. Tevens is in interviews aangegeven dat het
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kwantificeren van risico’s een aandachtspunt is, evenals de financiële vertaling van
de risico’s. Concerncontrol kwantificeert de risico’s in veel gevallen op eigen inzicht.
Uit de enquête blijkt dat 36% van de respondenten onder bestuurders en
ambtenaren aangeeft dat de risico’s gerangschikt of geprioriteerd worden, maar
dat 30% dit niet weet en 21% scoort hierop ‘neutraal’.
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Uit de enquête blijkt ook dat het bij 34% van dezelfde respondenten niet bekend is
of

er

eenduidig proces is voor het analyseren en beoordelen van de risico’s.

Uit het document “Risicokaart” blijkt dat bij een risicoscore van groter dan 15 de
gemeenteraad bevoegd orgaan is. Deze risicokaart is niet aangetroffen in de
besluitvorming van de raad. In de verantwoordingdocumenten richting de raad
worden deze risico’s niet specifiek benoemd. Uit de interviews blijkt dat het
document “Risicokaart” niet bekend is en dat hiervan geen gebruik wordt gemaakt.
3.2.7 Sturing
In de interviews is aangegeven dat concernbrede sturing op een bedrijfsvoeringsthema zoals risicomanagement, een aandachtspunt is in de organisatie. Het gaat
hierbij om de samenhang van activiteiten en de sturing op deze activiteiten.
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Binnen de organisatie is weinig bekendheid met de sturing op typen risico’s binnen
het college van B en W. Nog geen kwart van de bestuurlijke en ambtelijke
respondenten geeft aan dat het college stuurt op de strategische risico’s. Van de
respondenten onder de gemeenteraadsleden geeft ruim 40% aan dat zij sturen op
strategische risico’s.

3.2.8 Beheersen van risico’s
De beheersing van risico’s is conform de notitie “Aanzet tot risicomanagement
gemeente Moerdijk” een taak van de managers. Zij worden daarbij ondersteund
door de risicomanagementcoördinator.
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De beheersmaatregelen worden vastgelegd in het ‘overzicht risico-inventarisatie’.
Hierin

zijn

de

kolommen

opgenomen:

“Voldoende?” en “Waarvan afgedekt”.

In

de

kolom

“Beheers-

maatregelen getroffen” wordt een
beschrijving

gegeven

van

de

“Beheersmaatregelen

getroffen”,

Voorbeeld
Risicomanagement
Moerdijk in de praktijk

gemeente

Risicomanagement bij verbonden
partijen

beheersmaatregel en in de kolom
“Voldoende?” wordt aangegeven

•

of de beheersmaatregel bijvoorbeeld geïmplementeerd is of dat
er nog actie ondernomen moet
worden

door

de

manager.

De

•

kolom “Waarvan afgedekt” geeft
het bedrag weer dat niet via de
weerstandcapaciteit

hoeft

te

worden afgedekt.

•

Voor projecten is de beheersing
van

risico’s

toevoegen
risico’s

ingebed
van

aan

documenten,

een

de
zoals

gangsrapportages.

door

het

paragraaf

verschillende
de
De

voortproject-

controller heeft regelmatig overleg
met de concerncontroller om te

•

In het risico-inventarisatie overzicht
worden de gemeenschappelijke regelingen op één regel meegenomen. Dit
wordt in algemene zin jaarlijks beoordeeld.
Er
is
geen
gestructureerd
beleid
geformuleerd ten aanzien van de risico’s
bij de verbonden partijen. Ook zijn de
risico’s geen gestructureerd onderwerp
van gesprek, tenzij de risico’s zich
(bijna) voordoen.
De gemeente is bezig om de risico’s van
de verbonden partijen beter in beeld te
krijgen. Bijvoorbeeld door een kwartaalrapportage aan de verbonden partijen te
gaan vragen.
Op het gebied van de komende samenwerkingen (o.a. ICT en Klant Contact
Centrum) zijn geen risico-inventarisaties
aangetroffen (noch financiële noch nietfinanciële). Zodra duidelijk wordt dat
zich risico’s dreigen voor te doen, wordt
hierop actie ondernomen.

bewaken dat de juiste risico’s ook
mee worden genomen op het totaal overzicht van de risico’s voor de hele
organisatie.
Uit de enquête die is uitgezet onder bestuurders en ambtenaren blijkt dat veel
respondenten onbekend zijn met de methodieken en werkwijzen bij het beheersen
van de risico’s. Bijvoorbeeld bij 40% van de respondenten is het onbekend of er
binnen de organisatie een eenduidig proces is om maatregelen vast te stellen
teneinde risico’s te beheersen. En 38% geeft aan dat het aan hen niet bekend is of
beheersmaatregelen periodiek beoordeeld worden op effectiviteit.
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Het daadwerkelijk nemen van maatregelen wordt minimaal vastgelegd in het
‘overzicht risico-inventarisatie’. De minimale registratie en de minimale uitvoering
worden onderbouwd in de enquête. Van de respondenten onder bestuurders en
ambtenaren geeft 45% aan dat indien nodig beheersmaatregelen worden getroffen
en tevens worden geïmplementeerd en 40% van dezelfde respondenten geeft aan
dat er maatregelen worden getroffen indien blijkt dat beheersmaatregelen

onvoldoende zijn.
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Ten aanzien van de beheersing van risico’s die zich hebben voorgedaan, blijkt uit
de interviews dat op concernniveau een volledig overzicht hieromtrent ontbreekt.
Met ingang van de jaarrekening 2011 worden de belangrijkste risico’s die zich
hebben voorgedaan, gemeld in de paragraaf weerstandsvermogen. Evaluaties en
analyses van risico’s die zich hebben voorgedaan, worden uitgevoerd binnen de
afdelingen. Op concernniveau ontbreekt het inzicht of dit daadwerkelijk wordt
uitgevoerd.
3.2.9 Onafhankelijke reflectie
Binnen de organisatie is onbekend of de inventarisatie, analyse en beoordeling van
risico’s van een onafhankelijke reflectie worden voorzien. Uit de documentenstudie
blijkt dat de onafhankelijke reflectie niet als standaard procedurestap in processen
is opgenomen. Dit sluit aan met de resultaten uit de enquête. Een minderheid van
de bestuurlijke en ambtelijke respondenten is de mening toegedaan dat er een
onafhankelijke reflectie plaatsvindt en dat de reflectie van geïnventariseerde,
geanalyseerde en beoordeelde risico’s wordt gedaan door iemand buiten de
eenheid waar de risico’s betrekking op hebben.

33

34

Risicomanagement gemeente Moerdijk

Met

het

principe

van

onafhankelijke

reflectie

van

de

effectiviteit

van

beheersmaatregelen blijkt eveneens onbekendheid. Van dezelfde respondenten
geeft 47% aan hiermee onbekend te zijn en 23% scoort bij deze stelling ‘neutraal’
(noch
mee

eens/mee oneens).

3.2.10 Risicorapportering
Het rapporteren over risico’s en risicomanagement is gekoppeld aan de bestaande
rapportagestructuur, zo blijkt uit de documenten en interviews. Hierdoor ontstaan
de volgende rapportagemomenten, te weten de rapportage bij de begroting, per
kwartaal een bestuursrapportage en de jaarrekening. Het doel van de begroting is
informerend en zoomt in op risico’s. Het doel van de bestuursrapportage is
bijsturend en zoomt in op maatregelen. Het doel van de jaarrekening is evaluerend
en zoomt in op schades. Voor de tabel met alle rapportagevormen wordt verwezen
naar paragraaf 3.1.6.
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Uit de begroting en jaarverslag 2010 blijkt dat niet wordt ingegaan op alle
afzonderlijke risico’s. In de begroting 2011 worden een aantal risico’s op
hoofdlijnen vermeld. Het betreft geen limitatieve opsomming en er staan per risico
geen bedragen vermeld. De risico-opsomming in het

jaarverslag

2011

is

geactualiseerd. Er zijn nieuwe risico’s beschreven, zoals de gevolgen van de brand
bij Chemie-Pack. Met betrekking tot dit risico zijn wel bedragen genoemd. Voor
2012 geldt ook dat de begroting en het jaarverslag een nieuwe stand van zaken
geven van de belangrijkste risico’s en de belangrijkste ontwikkelingen. In de
verschillende paragrafen weerstandsvermogen is geen onderbouwing gegeven van
de benodigde weerstandscapaciteit. Dit wordt in één bedrag als rest-risico
benoemd.

Norm 3:
Heldere onderbouwing aan de
hand van de
methodiek van
het weerstandsvermogen

3.3

Norm 3

3.3.1 Weerstandsvermogen algemeen
In de notitie “Aanzet tot risicomanagement gemeente Moerdijk” is aangegeven dat
de weerstandsratio wordt uitgerekend door de beschikbare weerstandscapaciteit te
delen door de benodigde weerstandscapaciteit. De beschikbare weerstandscapaciteit betreft de potentieel in te zetten middelen om de rest-risico’s op te
vangen. De gemeente Moerdijk heeft de ratio’s als volgt geclassificeerd:
Ratio
> 2,0
1,4 – 2,0
1,0 – 1,4
0,8 – 1,0
0,6 – 0,8
< 0,6

Betekenis
Uitstekend
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Ruim onvoldoende

In de volgende tabel is op basis van verschillende documenten het verloop van de
ratio weerstandvermogen over de afgelopen jaren weergegeven:
Document
Beleidsbegroting 2010
Jaarverslag 2010
Beleidsbegroting 2011
Jaarverslag 2011
Beleidsbegroting 2012
Jaarverslag 2012
Kadernota 2013
Beleidsbegroting 2013
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Ratio
1,9
1,9
1,9
1,6
1,9
1,2
1,4
1,5

In de kadernota 2013 is een paragraaf financiële positie op hoofdlijnen toegevoegd.
Hierin wordt ook ingegaan op het weerstandsvermogen. Op basis van dit document
is het besluit genomen dat een ratio van 1,4 voldoende is voor de gemeente
Moerdijk. Ongeveer de helft van de respondenten onder de raadsleden geeft aan
dat hier goed over gecommuniceerd wordt.

3.3.2 On
derbouwing
benodigde
capaciteit
Het
MS Excel-document “Totaaloverz risico fin positie 2013 1e kw” laat zien dat op
basis van de kwantificering (zoals reeds omschreven onder norm 2) de benodigde
weerstandscapaciteit wordt berekend. In de paragrafen weerstandsvermogen van
de begrotingen en jaarverslagen wordt verder geen onderbouwing getoond van de
benodigde capaciteit, bijvoorbeeld via een tabel met risico’s.
In de organisatie bestaat onbekendheid met betrekking tot de onderbouwing van
de benodigde capaciteit. Minder dan één derde van de ambtelijke respondenten is
het eens met de stelling dat risico’s op eenduidige wijze worden gekwantificeerd en
is bekend met de grondslagen van het kwantificeren.
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In de volgende tabel is op basis van verschillende documenten (begrotingen en
jaarverslagen) het verloop van de benodigde weerstandcapaciteit over de
afgelopen jaren weergegeven:
Document
Beleidsbegroting 2010
Jaarverslag 2010
Beleidsbegroting 2011
Jaarverslag 2011
Beleidsbegroting 2012
Jaarverslag 2012
Kadernota 2013
Beleidsbegroting 2013

Benodigde capaciteit
€9,1 mio
€9,1 mio
€9,25 mio
€10,7 mio
€9,1 mio
€13,7 mio
€11,4 mio
€10 à €11 mio

Uit de interviews en de documenten blijkt dat niet alle risico’s, zoals weergegeven
in het MS Excel-document “Totaaloverz risico fin positie 2013 1e kw”, worden
genoemd

in

de

paragraaf

weerstandsvermogen

van

de

begroting

en

het

jaarverslag. Bij de presentatie van de risico’s worden ook de in de verordening
genoemde onderwerpen niet weergegeven.
3.3.3 Opbouw beschikbare weerstandscapaciteit
Op 2 oktober 2008 is door de raad het besluit genomen om een weerstandscapaciteit vast te stellen van €17.480.000 (€17,5 mio) met dien verstande dat de
risicobandbreedte van 1,4/2,0 is. De weerstandscapaciteit wordt gedekt uit de
algemene reserve. Deze algemene reserve is groter dan de besloten weerstandscapaciteit.
Bij de kadernota 2013 heeft de discussie in de raad plaatsgevonden om de
beschikbare weerstandscapaciteit te verlagen van €17,5 mio naar €16 mio.
Formeel is het besluit bij de begroting 2013 genomen.
3.3.4 Voorgedane risico’s en beschikking reserves
Uit de interviews blijkt dat het enige risico waarvoor een beroep is gedaan op het
weerstandsvermogen de brand bij Chemie-Pack betreft. Overige risico’s die zich
hebben voorgedaan zijn binnen een programma in de jaarrekening opgevangen. In
de paragraaf weerstandsvermogen is geen melding gemaakt van de risico’s die zich
hebben voorgedaan en zijn opgevangen binnen de programma’s/ jaarrekening. Er
is binnen de gemeente geen inventarisatie van de risico’s die zich hebben
voorgedaan.
Uit de enquête blijkt dat bij 48% van de respondenten onder bestuurders en
ambtelijke organisatie niet bekend is of er een heldere relatie bestaat tussen de
risico’s die zich hebben voorgedaan en de beschikking over reserves en andere
middelen die tot weerstandscapaciteit worden gerekend.
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Norm 4: Taken,
bevoegdheden
en verantwoordelijkheden zijn
helder en
worden
uitgevoerd

3.4

Norm 4
3.4.1 Om
schrijving
taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Ten aanzien van taken en verantwoordelijkheden is in de notitie “Aanzet tot
risicomanagement

gemeente

Moerdijk”

opgenomen

dat

er

sprake

is

van

uitvoerende, ondersteunende en coördinerende taken ten aanzien van risicomanagement. In norm 1 staan de verschillende taken en verantwoordelijkheden uit
de notitie benoemd.
De

bevoegdheden worden niet

benoemd

in de

notitie. In

het

document

“Risicokaart” worden bevoegdheden wel genoemd. Zoals reeds omschreven bij
norm 2 heeft ten aanzien van dit document “Risicokaart” geen zichtbare
besluitvorming

plaatsgevonden.

Het

document

wordt

wel

gebruikt

door

concerncontrol als leidraad welke risico’s in de paragrafen van de begroting en
jaarrekening worden opgenomen. Uit de interviews blijkt dat het document
“Risicokaart” bij andere functionarissen niet bekend is.
3.4.2 Inzicht en communicatie
In de interviews is aangegeven dat er in 2008 communicatie heeft plaatsgevonden
over het beleid en de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Van de
respondenten onder bestuurders en ambtenaren is 23% het in 2013 (helemaal
mee) eens met de stelling dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van
het college van B en W, directie, project- en programmaleiders en controllers ten
aanzien

van

risicomanagement

duidelijk

zijn

gecommuniceerd.

De

overige

respondenten zijn het hier (helemaal mee) oneens (25%), noch mee eens/noch
mee oneens (neutrale score 27%) en weet niet/n.v.t.-score (25%).
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Richting de raad is gecommuniceerd door middel van een voorstel inclusief de
notitie. Dit heeft plaatsgevonden in 2008. In 2013 vindt 19% van de respondenten
uit de gemeenteraad dat er duidelijk is gecommuniceerd.
3.4.3 Gemeenteraad en college van B en W
In het beleid zijn geen specifieke verantwoordelijkheden op het gebied van
risicomanagement vastgelegd. In de financiële verordening zijn er wel verantwoordelijkheden van het college van B en W beschreven. Uit de enquête blijkt dat 71%
van de respondenten uit de gemeenteraad het eens is met de stelling dat de
gemeenteraad en het college van B en W duidelijke verantwoordelijkheden hebben
betreffende risicomanagement.
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Het inzicht in de wederzijdse taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van
de gemeenteraad en het college van B en W scoort relatief lager. Van de
respondenten uit de gemeenteraad is 43% het (helemaal) eens met deze stelling.
Van dezelfde respondenten is 38% neutraal (noch mee eens/noch mee oneens) en
14% het (helemaal) mee oneens.

Van de respondenten onder bestuurders en ambtelijke organisatie weet 38% niet
of raad en college voldoende inzicht in elkaars taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden hebben. Van dezelfde respondenten is 28% het (helemaal)
eens met deze stelling en 26% is ‘neutraal’ ten aanzien van deze stelling.
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3.4.4 Uitvoering van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Uit de notitie “Aanzet tot risicomanagement gemeente Moerdijk” blijkt dat iedere
afdeling integraal verantwoordelijk is voor het in beeld brengen van de risico’s. Op
de integrale verantwoordelijkheid van het in beeld brengen van risico’s wordt
nauwelijks gestuurd. Van de respondenten onder bestuurders en ambtelijke
organisatie geeft 34% aan dat men door de hiërarchisch leidinggevende en
betrokken controller actief bevraagd wordt op het naleven van het risicomanagementbeleid. Eveneens 34% geeft aan dat men hier niet actief op bevraagd
wordt. De overige respondenten geven een ‘neutrale’ score c.q. ‘niet van
toepassing en weet niet’ score.

In de interviews is aangegeven dat met name concerncontrol leidend is ten aanzien
van het inventariseren van risico’s en dat deze inventarisatie vooral signaal- en
vraaggestuurd plaatsvindt (zie ook norm 2). Uit de interviews blijkt tevens dat de
risicomanagementcoördinator maximaal 10% van zijn full-time takenpakket bezig
is met risicomanagement. De taken zoals vastgelegd in de notitie “Aanzet tot
risicomanagement gemeente Moerdijk” worden niet structureel en consequent
uitgevoerd. De reden die daarvoor is aangegeven is beperkte kwantitatieve
capaciteit.
Ten aanzien van de taak ‘het bewaken van de onderlinge samenhang van risico’s
en

beheersmaatregelen’

heeft

concerncontrol

c.q.

de

risicomanagement-

coördinator conform het beleid een belangrijke rol. Uit het interview met de
risicomanagementcoördinator blijkt dat deze taak momenteel niet wordt opgepakt.
Bij meer dan de helft van de respondenten onder bestuurders en ambtelijke
organisatie is niet bekend of de gemeenteraad en het College van B en W invulling
geven aan de taken op de wijze zoals die in het risicomanagementbeleid is
vastgelegd.
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3.4.5 Rol van de accountant
Uit de interviews blijkt dat extra aandacht wordt geschonken aan de door de
accountant genoemde risico’s in de managementletter. Naar aanleiding van de
managementletter en het jaarrekeningverslag van de accountant worden de
aanbevelingen uit deze documenten gedestilleerd en wordt hiervan een totaaloverzicht gemaakt. Vervolgens worden verbeteracties benoemd. Het daadwerkelijk
opvolgen van de benoemde verbeteracties is echter een aandachtspunt, zo blijkt
uit de interviews. Uit de enquête blijkt dat een meerderheid van de bestuurlijke en
ambtelijke respondenten van mening is dat de actiepunten voortvloeiende uit
opmerkingen van de accountant en rekeningcommissie worden opgevolgd.
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3.5
Norm 5: Beleid
en uitvoering
omtrent risico’s
en weerstandsvermogen
hebben een
cyclisch
karakter

Norm 5
3.5.1 Aa
nknopingsp
unten beleid
voor toezicht en toetsing
Uit de documenten blijkt dat de raad alleen wordt geïnformeerd over het
weerstandsvermogen en risicomanagement tijdens de reguliere momenten, zoals
begroting en jaarverslag. Beleidsmatig is in 2008 de laatste keer gecommuniceerd
met

de

raad

over

het

beleid.

Een

kwart

van

de

respondenten

onder

gemeenteraadsleden vindt dat het risicomanagementbeleid aanknopingspunten
bevat voor toezicht en toetsing. Van dezelfde respondenten is 33% neutraal en
heeft 24% geen mening (weet niet/niet van toepassing). Van de respondenten is
19% het (helemaal) oneens met de stelling.
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De gemeenteraad is van mening dat zij geen duidelijke kaders geeft voor
risicomanagement. Een kwart van de respondenten is het eens met de stelling dat
de gemeenteraad duidelijke kaders geeft voor risicomanagement.
3.5.2 Risico’s en weerstandsvermogen cyclisch
Uit de interviews blijkt dat het risico-bewustzijn binnen de gemeente een impuls
heeft gehad, mede als gevolg van het voorval bij Chemie-Pack. Echter, in dezelfde
interviews wordt aangegeven dat risico’s niet door afdelingen worden doorleefd.
Risico’s en risicomanagement staat volgens de geïnterviewden niet (periodiek) op
de agenda bij afdelingen, met uitzondering van het periodieke overleg “projecten”
binnen het team Ontwikkeling van de afdeling RMO. Risicomanagement is ook geen
vast onderdeel op de agenda van het college van B en W. De risico’s komen via de
collegevoorstellen naar voren en worden dan besproken. In het voorjaar van 2013
is besloten een werkgroep in te stellen die periodiek (eens per kwartaal) een
terugkoppeling geeft aan het college van B en W met betrekking tot risico’s in
algemene zin in relatie tot de omvang van het weerstandsvermogen. De
betreffende werkgroep heeft voor het eerst in het 2e kwartaal 2013 een
terugkoppeling aan het college van B en W gegeven.
Meer dan de helft van de respondenten (57%) onder bestuurders en ambtelijke
organisatie geeft aan dat zij niet op de hoogte zijn of actuele risico’s maandelijks
op de agenda van het College van B en W staan.
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Naast de risico’s via de collegevoorstellen worden risico’s ook besproken tijdens de
reguliere P&C momenten, zoals begroting, bestuursrapportages en jaarverslag. Bij
de bestuursrapportages wordt niet afzonderlijk gerapporteerd over de risico’s. Deze
worden impliciet bij de programma’s en projecten opgenomen. Ruim de helft van
de ambtelijke respondenten geeft aan dat de risico’s en weerstandsvermogen zijn
geïntegreerd in de reguliere planning- en control cyclus.
3.5.3 Actuele risico’s worden tijdig gedeeld met de raad
De risico’s worden door middel van de begroting, jaarverslag en bestuursrapportages gedeeld met de raad. In de bestuursrapportages worden de risico’s
niet afzonderlijk benoemd, maar zijn deze opgenomen bij de programma’s en
projecten. Afzonderlijk wordt ook over ontwikkelingen gerapporteerd aan de raad.
Risico’s

worden

impliciet

meegenomen.

Een

voorbeeld

voortgangsrapportage aan de raad inzake de grote transities.
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is

de

maandelijkse

Uit de enquête blijkt dat 47% van de respondenten onder bestuurders en
ambtelijke

organisatie

het

nieuwe/actuele/toekomstige

eens
risico’s

is
deelt

dat
met

het
de

college

van

gemeenteraad.

B

en

W

Over

de

frequentie van monitoring en rapportages is 36% van dezelfde respondenten
tevreden.
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Uit de enquête die is uitgezet onder raadsleden blijkt dat 50% van de
respondenten het eens is dat het college van B en W nieuwe/actuele/toekomstige
risico’s deelt met de gemeenteraad. Van de respondenten is 40% ‘neutraal’ (noch
mee

eens/mee oneens).

Over de frequentie van monitoring en rapportages is 32% van dezelfde
respondenten tevreden. Van de respondenten is 26% niet tevreden, 32% is hier
neutraal over en 11% weet het niet/niet van toepassing.
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De verstrekte informatie omtrent risico’s wordt niet door alle respondenten onder
de raadsleden als open en transparant ervaren. De helft van de respondenten vindt
dit wel open en transparant (50%). Van de respondenten is 25% hier ‘neutraal’
over (noch mee eens/mee oneens) en is 20% het (helemaal) oneens met de

stelling.

3.5.4 Werkend proces van risicomanagement
Uit de interviews en documentenstudie blijkt dat duidelijke processen met
betrekking tot de wijze waarop risico’s worden gedeeld met hogere echelons,
ontbreken. In de praktijk vindt het delen van risico’s plaats tijdens diverse
(bilaterale) overleggen. Aangegeven wordt dat structurele risico-inventarisatie nog
handen en voeten moet krijgen.
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De enquête, die is uitgezet onder bestuurders en ambtenaren, laat zien dat er
onbekendheid bestaat of er een werkend proces van risicomanagement bestaat dat
betrekking heeft op de strategische risico’s. Bij 40% van de respondenten is dit
onbekend (‘weet ik niet/n.v.t.’), 13% is het hier noch mee eens/noch mee oneens.
Van de respondenten is 30% het (helemaal) mee eens en 17% (helemaal) mee
oneens.

Een
aantal
functionarissen en bestuurders houdt zich actief bezig met risico-management,
zoals de risicomanagementcoördinator, de concerncontroller, strategisch adviseur
financiën,

de

projectcontroller

en

de

portefeuillehouder

financiën.

Andere

medewerkers houden zich meer reactief of op het moment dat aan hen daarover
een vraag wordt gesteld, bezig met risicomanagement, zo blijkt uit de interviews.
Er is een werkend proces, maar het aantal functionarissen en bestuurders dat zich
(pro)actief met risicomanagement bezighoudt, is beperkt.
3.5.5 Beleidsevaluatie
Tijdens interviews is aangegeven dat het risicomanagementbeleid, sinds de
vaststelling van het beleid, niet is geëvalueerd en of bijgesteld. Ook naar
aanleiding van de ramp bij Chemie-Pack heeft er geen evaluatie van het risicomanagementbeleid plaatsgevonden. Een evaluatie van het beleid is momenteel niet
opgenomen in de planning. Ongeveer de helft van de respondenten onder
bestuurders en ambtelijke organisatie is niet bekend met het evalueren van het
beleid en het evalueren van de werking. Van de respondenten geeft 21% aan dat
het beleid geëvalueerd wordt en 13% geeft aan dat de werking geëvalueerd wordt.
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Omtrent de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit en de bijbehorende
ratio bandbreedte vindt wel evaluatie plaats. Dat blijkt zowel uit de interviews
alsook uit de documentenstudie. In de kadernota 2013 is een nieuw besluit
genomen over de ratio en de beschikbare weerstandscapaciteit.

Norm 6: Er zijn
adequate instrumenten om de
uitvoering van
het beleid met
betrekking tot
risico’s en
weerstandsvermogen te
ondersteunen

3.6

Norm 6

3.6.1 Vastlegging van informatie
Uit de interviews blijkt dat de vastlegging van de risico’s plaatsvindt bij
concerncontrol in het MS Excel-document “Totaaloverz risico fin positie 2013 1e
kw”. Het document bevat een overzicht van risico’s, aangevuld met omschrijving,
kans, ernst, beheersmaatregel (en beoordeling), risico in geld, afgedekte deel, het
rest-risico en een aanduiding voor incidenteel of structureel. Aan de hand van de
indicatoren kans en effect wordt de totaal benodigde weerstandscapaciteit
uitgerekend.
Projectrisico’s worden opgenomen in het documentmanagementsysteem ‘Verseon’.
Dit is een digitaal systeem waarin onder andere de planning, verplichtingen en de
risicoparagraaf ten aanzien van projecten zijn opgenomen. Dit systeem wordt
maandelijks/twee-maandelijks

bijgehouden

c.q.

bijgewerkt.

De

projectleiders

houden het systeem actueel. De projectcontroller beoordeelt deze periodiek en
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heeft afstemming met concerncontrol over de risico’s die zijn opgenomen in het
systeem.
In de enquête is de vraag gesteld of risico’s eenduidig worden vastgelegd. De
verschillende manieren van vastlegging zijn minder bekend binnen de gemeente.
Ongeveer éénderde van de respondenten onder bestuurders en ambtelijke
organisatie geeft aan dat de risico’s eenduidig worden vastgelegd ((helemaal)
eens). Van de respondenten is 25% hier ‘neutraal’ in (noch mee eens/noch mee
oneens) en scoort 23% ‘weet ik niet/n.v.t.’. Van de respondenten is 17% het
(helemaal) oneens met de stelling.

3.6.2 Ver
strekte
informatie
aan de raad
Het risico overzicht (MS Excel-document) is bekend bij het managementteam en
het college van B en W. Met de vakafdelingen, met uitzondering van de afdeling
financiën, wordt het MS Excel-overzicht met risico’s niet gedeeld. Via de wethouder
wordt

de

lijst

met

risico’s

in

het

college

van

B

en

W

gebracht.

De

informatievoorziening aan de raad is, zoals reeds weergegeven, gekoppeld aan de
rapportagestructuur van de organisatie.
Uit de enquête blijkt dat de meerderheid van de respondenten onder raadsleden
vindt dat de aan de gemeenteraad verstrekte informatie inzake risico’s en
weerstandsvermogen, relevant en eenduidig is.
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Van de respondenten onder raadsleden geeft 40% aan dat er bijgestuurd wordt
naar aanleiding van beschikbare informatie over de ontwikkeling van risico’s of het
weerstandsvermogen.

3.6.3 Bes
luitvorming
en mogelijke
toelichting
In besluitvormingsprocessen stellen vakafdelingen een adviesnota op ten behoeve
van het college van B en W en raad. Een risicoparagraaf maakt onderdeel uit van
deze adviesnota. De adviesnota’s worden vanuit vakafdelingen rechtstreeks naar
het college van B en W doorgeleid zonder tussenkomst van concerncontrol. In het
geval het een voorstel betreft met een consequentie van meer dan €100.000,
wordt dit eerst beoordeeld door het hoofd van de afdeling financiën en de
concerncontroller, alvorens het voorstel wordt doorgeleid naar het college van B en
W. Dit proces loopt in de praktijk nog niet goed. De vakafdelingen kunnen
financieel

consulenten

inschakelen

bij

het

opstellen

van

bijvoorbeeld

de

risicoparagraaf, maar dit is niet verplicht. Het is een ongeschreven regel dat de
financieel adviseurs betrokken worden bij college van B en W en raadsvoorstellen
die financiële consequenties hebben.
Uit de enquête blijkt dat 68% van de respondenten onder bestuurders en
ambtelijke organisatie het eens is met de stelling dat het college van B en W
risico’s meeweegt bij het nemen van beslissingen.
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Voor concerncontrol is na besluitvorming door middel van een besluitenlijst
inzichtelijk welke voorstellen zijn ingebracht en wat hieromtrent is besloten. Uit de
interviews blijkt dat nieuwe risico’s niet vanuit besluitvorming aan het risicooverzicht bij concerncontrol worden toegevoegd. Er is geen directe koppeling
tussen de risicoparagrafen in de besluitvorming en het overzicht met risico’s.
3.6.4 Opleidingen en trainingen
Op basis van de interviews is geconstateerd dat voor nieuwe medewerkers binnen
de gemeente Moerdijk een algemeen introductieprogramma beschikbaar is.
Daarnaast is iedere afdeling zelf verantwoordelijk voor een eigen inwerkprogramma
voor de nieuwe medewerkers. Iedere afdeling heeft de eigen verantwoordelijkheid
om medewerkers op geldende procedures en richtlijnen te wijzen. Een training of
cursus op het gebied van risicomanagement maakt geen vast onderdeel uit van de
inwerkprogramma’s. Eveneens is aan ‘zittende’ medewerkers geen (opfris)cursus of
(opfris)training op het gebied van risicomanagement gegeven of beschikbaar om
de juiste uitvoering van het risicomanagementbeleid te ondersteunen.
Uit de enquête blijkt eveneens dat van de respondenten onder bestuurders en de
ambtelijke organisatie 40% het oneens is met de stelling dat opleidingen en
trainingen worden aangeboden om juiste uitvoering van het risicomanagementbeleid te ondersteunen. Daarnaast is 40% van de overige respondenten onbekend
met dit onderwerp (opleidingen en trainingen).
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De risicomanagementcoördinator heeft bij de implementatie van het risicomanagementbeleid wel de nodige trainingen en cursussen op het gebied van
risicomanagement gevolgd, zo blijkt uit het interview met deze functionaris.
3.6.5 Periodieke communicatie
Uit de interviews blijkt dat ten aanzien van risicomanagement met name via het
managementteam

wordt

gecommuniceerd.

Bij

de

implementatie

van

het

risicomanagementbeleid in 2008 is de risicomanagementcoördinator eenmalig
aangeschoven bij werkoverleggen van de verschillende vakafdelingen om uitleg te
geven over het beleid en de inventarisatie van risico’s en het belang daarvan. Dit
heeft

nadien

niet

meer

in

dezelfde

vorm

en

frequentie

plaatsgevonden.

Concerncontrol is het daarop volgende jaar bij de afdelingen langs gegaan voor een
inventarisatie. Daarna is de inventarisatie via de begrotingsuitvraag en via de
dashboards gegaan. Tevens is via gerichte benadering van medewerkers, daar
waar risico’s door concerncontrol werden onderkend, de inventarisatie aangevuld.
Communicatie inzake risicomanagement vindt voorts met name plaats tussen een
aantal functionarissen (uit de financiële kolom en de concernjurist) in de
organisatie. Er wordt niet in brede zin gecommuniceerd over risicomanagement
binnen de organisatie.
Uit de enquête blijkt dat 25% van de respondenten onder bestuurders en
ambtenaren de mening is toegedaan dat het risicomanagementbeleid afdoende is
gecommuniceerd binnen de organisatie. Van de respondenten is 29% het niet eens
met de stelling dat er afdoende is gecommuniceerd binnen de organisatie.
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4

Analyse
In het voorgaande hoofdstuk is op systematische wijze verslag gedaan van de
bevindingen op grond van het documentenonderzoek, de interviews en de enquête.
In dit hoofdstuk worden per norm de kernbevindingen geanalyseerd.

4.1
Norm 1:
Volledige,
actuele en
transparante
beleidskaders

Norm 1
In de gemeente Moerdijk is in 2007 risicomanagementbeleid (de notitie “Aanzet tot
risicomanagement gemeente Moerdijk”) opgesteld. Als uitvloeisel van het beleid is
destijds een plan van aanpak opgesteld. Het risicomanagementbeleid is sinds de
vaststelling van het beleid in 2008 ongewijzigd gebleven. Er heeft geen evaluatie
en bijstelling plaatsgevonden. Er vindt een jaarlijkse evaluatie plaats omtrent de
beschikbare

en

benodigde

weerstandscapaciteit

met

de

bijhorende

ratio

bandbreedte.
In de notitie zijn de definities van risicomanagement en risico’s weergegeven. De
definitie van risicomanagement is:
“Risicomanagement richt zich op het bewust en weloverwogen al dan niet nemen
van maatregelen die gericht zijn op het voorkomen of minimaliseren van de
nadelige effecten die het optreden van risico’s met zich mee kunnen brengen.”
Een risico wordt als volgt gedefinieerd:
“Een risico is een mogelijke gebeurtenis, die een negatief gevolg voor een
betrokkene met zich mee kan brengen.”
De reikwijdte van risicomanagement wordt echter niet gedefinieerd. Voor 43% van
de ambtelijke organisatie is wel duidelijk welke doelen worden nagestreefd.
De geldende wet- en regelgeving omtrent risicomanagement is gedefinieerd in
artikel 11 uit het BBV. De paragraaf weerstandsvermogen bevat conform artikel 11
een

inventarisatie

van

de

weerstandscapaciteit

en

het

beleid

omtrent

weerstandscapaciteit en de risico’s. Voor zover de risico’s zijn geïnventariseerd,
worden deze sinds 2011 op hoofdlijnen weergegeven.
Op basis van de financiële verordening (2011) van de gemeente Moerdijk wordt de
paragraaf weerstandsvermogen in de begroting en jaarrekening inhoud gegeven.
Op deze wijze vindt de informatievoorziening richting de raad plaats. Tevens wordt
in deze financiële verordening een opsomming gegeven van onderwerpen waaraan
speciale aandacht gegeven dient te worden. Deze onderwerpen zijn niet expliciet
opgenomen in het beleid, begroting en of jaarverslagen. De onderwerpen hebben
wel de leidraad gevormd voor de risico-inventarisatie.
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In de notitie “Aanzet tot risicomanagement gemeente Moerdijk” wordt verwezen
naar de financiële verordening. In de begroting en jaarverslag wordt ook
terugverwezen naar het besluit bij de notitie. Deze documenten vertonen een
logische samenhang met elkaar. Er is geen samenhang met de risicoparagraaf in
de voorstellen aan college van B en W. De risico’s die in die voorstellen beschreven
worden, vinden incidenteel hun weg naar het overzicht met risico’s.
In de notitie is beschreven welke verantwoordelijkheden de managers en de
risicomanagementcoördinator

hebben

ten

aanzien

van

risico’s

en

risico-

management. De verantwoordelijkheden van MT, college van B en W en raad zijn
niet expliciet beschreven. Ongeveer een kwart van de respondenten uit de
ambtelijke organisatie vindt dat het beleid goed is gecommuniceerd. Bijna 30%
van de respondenten vindt van niet. Overige respondenten zijn hierover neutraal of
weten het niet.
Daarentegen is voor 43% van dezelfde respondenten verantwoordelijkheden
rondom risicomanagement duidelijk. Voor circa 20% is dat niet het geval. Overige
respondenten zijn hierover neutraal of weten het niet.
De notitie geeft ook aan dat door middel van de bestuursrapportages informatie
verstrekt wordt aan de raad. In de bestuursrapportages wordt niet afzonderlijk
ingegaan op de in de notitie genoemde punten, zoals risico’s, weerstandsvermogen, risicobeheersing, nieuwe ontwikkelingen en doelen.
In de notitie wordt niet ingegaan op de benodigde middelen om uitvoering te
kunnen geven aan het beleid. De risicomanagementcoördinator is voor maximaal
10% van zijn takenpakket bezig met risicomanagement.
4.2
Norm 2:
Inventarisatie,
analyse,
sturing en
beheersing
van de juiste
risico’s

Norm 2
In het risicomanagementbeleid is beschreven op welke wijze invulling wordt
gegeven aan risicomanagement. Hiervoor dienen de stappen van identificatie van
risico’s, het analyseren en beoordelen van risico’s en het benoemen van
beheersmaatregelen te worden doorlopen. Ten aanzien van deze stappen heeft
concerncontrol momenteel een belangrijke functie en is zij leidend.
Concerncontrol legt risico’s vast in een MS Excel-document. Nieuwe risico’s worden
toegevoegd aan het overzicht indien vakafdelingen risico’s melden, indien risico’s
vanuit concerncontrol worden geconstateerd of indien risico’s blijken uit de interne
controles.

Tevens

worden

risico’s

toegevoegd

op

basis

van

vragen

die

concerncontrol stelt aan vakafdelingen. In de oorspronkelijke inventarisatie was er
aandacht voor financiële en niet-financiële risico’s. De laatste jaren is de aandacht
verschoven naar vooral financiële risico’s.
Voor het analyseren, beoordelen en benoemen van beheersmaatregelen voert
concerncontrol overleg met de vakafdelingen. Het daadwerkelijk nemen van
maatregelen wordt minimaal vastgelegd. Er is ook weinig bekendheid in de
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organisatie met het feit dat de beheersmaatregelen periodiek (kunnen) worden
beoordeeld op effectiviteit.
Voor projecten wordt maandelijks een voortgangsrapportage opgesteld door de
projectleider. Onderdeel van deze rapportage is een risicoparagraaf. In de
risicoparagraaf is een inventarisatie van risico’s opgenomen en worden de effecten
van deze risico’s weergegeven. De kwantificering van de risico’s en het beschrijven
van de beheersmaatregelen gebeurt echter minimaal. Vanaf komend jaar (cyclus
2014) zal worden gewerkt aan de optimalisatie van de risicoparagraaf in de
voortgangsrapportages van projecten.
De

projectcontroller (team

ontwikkeling)

heeft

regelmatig

overleg

met

de

concerncontroller om te bewaken dat de juiste risico’s vanuit de projecten
opgenomen worden in het totaaloverzicht van de risico’s voor de gehele
organisatie.
Er is één keer een beroep gedaan op het weerstandsvermogen, omdat een risico
zich heeft voorgedaan. De overige risico’s zijn opgevangen in de jaarrekeningen.
4.3
Norm 3:
Heldere onderbouwing aan de
hand van de
methodiek van
het weerstandsvermogen

Norm 3
De weerstandsratio wordt volgens het risicomanagementbeleid bepaald door de
beschikbare

weerstandscapaciteit

te

delen

door

de

benodigde

weerstands-

capaciteit. De ratiobandbreedte wordt ook door de raad aangegeven. In de
jaarrekening 2012 is het voor het eerst voorgekomen dat de ratio niet voldeed aan
de ratio die door de raad is besloten. De raad heeft daarop in 2013 de ratio
aangepast.
De risico’s worden gekwantificeerd volgens een vastgestelde methodiek. Deze
methodiek is vastgelegd in het beleid en wordt consequent gevolgd. Deze
methodiek is niet bekend bij een groot deel van het ambtelijk apparaat.
De opbouw van de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit wordt niet
gedeeld met de raad. Minimaal één keer per jaar vindt wel een herbeoordeling
plaats door de raad van de benodigde weerstandscapaciteit.
Het weerstandsvermogen wordt vastgesteld door de raad. Dit betreft een deel van
de algemene reserve. De algemene reserve beschikt over voldoende middelen om
het weerstandsvermogen te dekken. Het weerstandsvermogen wordt periodiek
geactualiseerd. De actuele stand wordt in de begrotingen en jaarverslagen
weergegeven.
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4.4
Norm 4: Taken,
bevoegdheden
en verantwoordelijkheden zijn
helder en
worden
uitgevoerd

Norm 4
In het risicomanagementbeleid is vastgelegd dat de managers de verantwoording
hebben voor de uitvoerende taken zoals identificeren, analyseren en beoordelen
van

risico’s,

het

daadwerkelijk

beheersen

van

risico’s

en

rapportage.

De

ondersteunde en coördinerende taken worden door een risicomanagementcoördinator uitgevoerd. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het
MT, college van B en W en raad zijn niet beschreven. De communicatie over de
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft in 2008 plaatsgevonden. Op
dit moment geeft nog maar een kwart van de ambtelijke respondenten op de
enquête aan, dat er over de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
duidelijk is gecommuniceerd.
Vanuit de raad is meer dan de helft van de raadsleden het eens dat het college van
B en W en de raad duidelijke verantwoordelijkheden heeft.
In

de

praktijk

inventariseren

blijkt
van

dat

risico’s

concerncontrol

leidend

en

inventarisatie

dat

deze

is

ten

aanzien

vooral

van

signaal-

het
en

vraaggestuurd plaatsvindt. Het identificeren, analyseren en beoordelen van risico’s,
het daadwerkelijk beheersen van risico’s en rapportage vindt nauwelijks plaats bij
de verantwoordelijke managers. Uitzondering hierop is het onderdeel projecten.
De risicomanagementcoördinator houdt zich maximaal 10% van zijn full-time
takenpakket bezig met risicomanagement. De taken zoals vastgelegd in de notitie
“Aanzet

tot

risicomanagement

gemeente

Moerdijk”

kunnen

daardoor

niet

structureel en consequent worden uitgevoerd. Vanuit kwantitatieve capaciteit
geredeneerd, is het lastig om risicomanagement in de volle breedte structureel
binnen de organisatie vorm te geven.
4.5
Norm 5: Beleid
en uitvoering
omtrent risico’s
en weerstandsvermogen
hebben een
cyclisch
karakter

Norm 5
De raad wordt geïnformeerd over het weerstandsvermogen en risicomanagement
tijdens de reguliere (rapportage)momenten, zoals begroting en jaarverslag. In
overige

rapportages

naar

de

raad,

zoals

bestuurs-rapportages

wordt

niet

afzonderlijk op de risico’s ingegaan.
Risico’s worden besproken tijdens de reguliere P&C-momenten, zoals begroting,
bestuursrapportages en jaarverslag. Risicomanagement is geen vast onderdeel op
de agenda van het college van B en W, maar komt via de collegevoorstellen c.q.
adviesnota’s naar voren en wordt dan besproken. Daarnaast is er in 2013 besloten
een werkgroep in te stellen die periodiek (eens per kwartaal) een terugkoppeling
geeft aan het college van B en W met betrekking tot risico’s in algemene zin in
relatie tot de omvang van het weerstandsvermogen.
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Binnen

het

team

ontwikkeling

worden

maandelijks

voortgangsrapportages

opgesteld van projecten inclusief een risicoparagraaf. In deze risicoparagraaf
komen zowel financiële als niet-financiële risico’s terug.
Slechts een aantal functionarissen en bestuurders houdt zich actief bezig met
risicomanagement:

de

risicomanagementcoördinator,

de

concerncontroller,

strategisch adviseur financiën, projectcontroller en de portefeuillehouder. Overige
medewerkers houden zich meer reactief, of op het moment dat hen een vraag
hieromtrent gesteld wordt, bezig met risicomanagement. Structurele risicoinventarisatie moet nog handen en voeten krijgen binnen de organisatie.
Sinds de vaststelling van het beleid is dit beperkt geëvalueerd en nauwelijks
bijgesteld. Wel zijn incidenteel aanpassingen doorgevoerd, zoals het aanpassen van
de ratio door de gemeenteraad, het instellen van een werkgroep of het uitspreken
van de ambitie dat er eind 2013 een systeem is ter verbetering van het
kwantificeren van risico’s. Deze aanpassingen zijn niet doorgevoerd op basis van
een organisatiebrede en algemene evaluatie.
Het risicobewustzijn heeft een impuls gehad door het voorval bij Chemie-Pack.
Echter het voorval bij Chemie-Pack heeft niet tot gevolg gehad dat het
risicomanagementbeleid in organisatorische zin is geëvalueerd.4 Risico’s worden
daarentegen niet door afdelingen doorleefd en risicomanagement staat bij de
meeste afdelingen niet structureel (periodiek) op de agenda als onderwerp van
gesprek.
4.6
Norm 6: Er zijn
adequate instrumenten om de
uitvoering van
het beleid met
betrekking tot
risico’s en
weerstandsvermogen te
ondersteunen

Norm 6
Voor de vastlegging van de risico’s wordt door concerncontrol gebruik gemaakt van
een MS Excel-document waarin een overzicht van risico’s is opgenomen aangevuld
met omschrijving, kans, ernst, beheersmaatregel (en beoordeling), risico in geld,
afgedekte deel, het rest-risico en een aanduiding voor incidenteel of structureel.
Het genoemde MS Excel-document wordt gebruikt bij de onderbouwing en
berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Het document is alleen bekend
bij het managementteam en college van B en W. Met de vakafdelingen wordt het
overzicht niet gedeeld. Deze informatie wordt ook niet verstrekt aan de raad.
Hiertoe is op dit moment geen noodzaak. Het merendeel van de respondenten op
de enquête die is uitgezet onder gemeenteraadsleden geeft aan dat zij tevreden is
over de relevantie en eenduidigheid van de informatie zoals thans verstrekt vanuit
college van B en W.

4

Wel is naar aanleiding van dit voorval focus gelegd op het veiligheidsbeleid en veiligheidsrisico’s waar de gemeente
een actieve rol in heeft. Echter dit maakt als zodanig geen onderdeel uit van het risicomanagementsysteem dat is
onderzocht.
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Projectrisico’s worden opgenomen in het documentmanagementsysteem ‘Verseon’.
Dit is een digitaal systeem waarin onder andere de planning, verplichtingen en de
risicoparagraaf van projecten worden opgenomen.
In besluitvormingsprocessen wordt een adviesnota opgesteld ten behoeve van het
college van B en W en raad. Een risicoparagraaf maakt onderdeel uit van deze
adviesnota. Er is geen directe koppeling tussen de risicoparagrafen in de
besluitvorming en het overzicht met risico’s.
Er is geen (opfris)cursus of (opfris)training risicomanagement binnen de gemeente
beschikbaar voor nieuwe en zittende medewerkers om de juiste uitvoering van het
risicomanagementbeleid

te

ondersteunen.

Communicatie

ten

aanzien

van

risicomanagement vindt met name plaats via het managementteam. Daarnaast
vindt geen structurele dan wel periodieke communicatie plaats in de organisatie
over risicomanagement.
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5

Conclusies en aanbevelingen
In het voorgaande hoofdstuk is per norm een analyse gemaakt op grond van de
bevindingen. In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken en wordt antwoord
gegeven op de volgende onderzoeksvraag:
“Onderzoek of de vormgeving van risicomanagement bij de gemeente Moerdijk
doelmatig en doeltreffend functioneert. En geef, waar mogelijk, verbeteringen voor
het risicomanagementsysteem aan.”
Daarnaast zijn ook de aandachtspunten van de raad meegenomen. Het eerste
punt, het systeem van risicomanagement en de toepassing en de verankering
daarvan, wordt beantwoord in de onderzoeksvraag. De beheersing van grote
projecten is meegenomen bij norm 2. De vraagstelling met betrekking tot
risicomanagement bij samenwerkingsverbanden is beantwoord met de werkwijze
van het gehele risicomanagementsysteem en als zodanig ook van toepassing op
samenwerkingsverbanden. Bij norm 6 wordt hierop ingegaan.
In het tweede deel van dit hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan. Hierin wordt
het tweede deel van de bovengenoemde onderzoeksvraag beantwoord.

5.1

Conclusies
Per norm is een conclusie beschreven, vervolgens is een algemene conclusie
beschreven die antwoord geeft op de onderzoeksvraag.
Norm 1

Norm 1:
Volledige,
actuele en
transparante
beleidskaders

De opzet van het beleid is vastgelegd in de notitie “Aanzet tot risicomanagement
gemeente Moerdijk”. In de notitie zijn beschreven welke verantwoordelijkheden de
managers en risicocoördinator hebben ten aanzien van risicomanagement. Deze
notitie is opgesteld in 2007 en daarna niet meer geactualiseerd.
Jaarlijks wordt ook voorzien in een evaluatie omtrent de beschikbare en benodigde
weerstandscapaciteit met de bijbehorende ratio bandbreedte.
De opzet van risicomanagement voldoet daarmee aan de eisen die het BBV stelt,
maar geeft nog niet of onvoldoende vorm en inhoud aan de internationale
standaard voor risicomanagement (COSO-ERM en NEN-ISO) die de Rekenkamer als
normenkader hanteert.
Waar het BBV risicomanagement ‘beperkt’ tot het voorkomen of beperken van de
financiële impact van risico’s op het weerstandsvermogen, eisen het COSO-model
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en

het

door

de

Rekenkamer

vastgestelde

normenkader

een

integrale

en

geïntegreerde benadering.5
Norm 2

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

Risico’s worden door concerncontrol vastgelegd in een MS Excel-document. Deze
lijst

wordt

weliswaar

bijgewerkt,

maar

daarbij

is

geen

sprake

van

een

gestructureerde en systematische aanpak (inventarisatie, analyse en beheersing).
Ook bevat de lijst voornamelijk financiële risico’s en geen risico’s op het vlak van
bijvoorbeeld (informatie)technologie, communicatie, organisatie & personeel of
uitvoering. Het overzicht van risico’s is bovendien eenzijdig doordat er niet
zichtbaar sprake is van een systematische, periodieke en organisatie-brede
herinventarisatie van risico’s.
Vanuit projecten vindt meer gestructureerd risico-inventarisatie, analyse en
beheersing plaats. Maandelijks wordt door de projectleider een voortgangsrapportage opgesteld die is voorzien van een risicoparagraaf. Vervolgens heeft de
projectcontroller

met

de

concerncontroller

overleg

over

de

uitgevoerde

inventarisatie, analyse en beheersing van desbetreffende projectrisico’s.
Norm 3

Norm 3:
Heldere onderbouwing aan de
hand van de
methodiek van
het weerstandsvermogen

De raad stelt de ratiobandbreedte vast conform de in het beleid vastgestelde
methodiek. De actuele stand wordt in elke begroting en jaarverslag weergegeven.
Er

is

sprake

van

een

eenduidige

methodiek

voor

het

bepalen

van

het

weerstandsvermogen. Risico’s worden door het ambtelijk apparaat gekwantificeerd
volgens een vastgestelde methodiek. De opbouw van de berekening van de
benodigde weerstandscapaciteit wordt niet gedeeld met de raad.
Norm 4

Norm 4: Taken,
bevoegdheden
en verantwoordelijkheden zijn
helder en
worden
uitgevoerd

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van MT, college van B en W en
raad zijn niet beschreven, wel die van de lijn. Vanuit de raad is meer dan de helft
van de raadsleden het eens dat het college van B en W en de raad zelf duidelijke
verantwoordelijkheden heeft. In het risicomanagementbeleid is vastgelegd dat de
managers de verantwoording hebben voor de uitvoerende taken zoals identificeren,
analyseren en beoordelen van risico’s. Maar in de praktijk blijkt dat concerncontrol
voornamelijk

leidend

is

bij

het

inventariseren

van

risico’s,

waarbij

deze

inventarisatie vooral signaal- en vraaggestuurd plaatsvindt. Risicomanagement
‘leeft’ daarmee vooral bij de afdeling control en bij het projectmanagement en
beperkt of niet (zichtbaar) bij (de rest van) het management.
5

COSO-ERM spreekt over “Een proces dat bewerkstelligd wordt door Raad van Bestuur, management en
medewerkers in alle delen van de organisatie toegepast wordt bij het formuleren en implementeren van de
strategie, ontworpen is om potentiële gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op de organisatie, te
identificeren en daaruit voortkomende risico’s zodanig te beheren dat de effecten binnen toelaatbare
grenzen blijven, ervoor te zorgen dat de rapportage betrouwbaar is en geldende wet- en regelgeving wordt
gerespecteerd.
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Norm 5

Norm 5: Beleid
en uitvoering
omtrent risico’s
en weerstandsvermogen
hebben een
cyclisch
karakter

Risicomanagement is niet statisch maar dynamisch, risico’s veranderen immers in
de loop van de tijd als gevolg van wijziging van de omstandigheden of de
formulering van nieuwe doelstellingen. Bij de gemeente is er niet zichtbaar sprake
van een risicomanagementcyclus. Weliswaar wordt de raad geïnformeerd over het
weerstandsvermogen en risicomanagement tijdens de reguliere (rapportage)momenten, zoals begroting en jaarverslag, en vindt jaarlijkse vanuit een select
aantal functionarissen een herijking van de lijst met (financiële) risico’s plaats. Een
cyclus waarbij management c.q. budgethouders een (pro)actieve rol spelen, is niet
aangetroffen. Wel is in 2013 besloten een werkgroep in te stellen die ieder kwartaal
terugkoppeling geeft aan het college van B en W met betrekking tot risico’s in
algemene zin en het weerstandsvermogen. Hiermee zijn eerste stappen gezet.
Norm 6

Norm 6: Er zijn
adequate instrumenten om de
uitvoering van
het beleid met
betrekking tot
risico’s en
weerstandsvermogen te
ondersteunen

Gemeenteraadsleden zijn tevreden over de relevantie en eenduidigheid van de
informatie omtrent risico’s, zoals thans verstrekt door het college van B en W.
Daarnaast worden zij voldoende gevoed vanuit de risicoparagrafen in de diverse
nota’s.
Desondanks

ontbreekt

een

systematische

rapportage

en

analyse

van

geïdentificeerde risico’s en beheersmaatregelen:
•

risico’s worden nog beperkt met elkaar in samenhang gebracht (niet alle in
risicoparagrafen

genoemde

risico’s

belanden

op

de

lijst

met

geïnventariseerde risico’s);
•

er is organisatiebreed beperkte bekendheid met het risicomanagementbeleid;

•

er

vindt

geen

structurele

opleiding

en

training

van

medewerkers

(budgethouders) in risicomanagement plaats.
Het gesprek over risico’s vindt weliswaar plaats, maar nog in een kleine kring:
voornamelijk

bij

de

portefeuillehouder,

concerncontroller,

projectcontroller/

projectleider en de strategisch adviseur financiën.
Wanneer specifiek wordt gekeken naar de wijze waarop risicomanagement wordt
vormgegeven en opgepakt ten aanzien van verbonden partijen, geldt eenzelfde
conclusie. Er bestaat op dit moment (nog) geen structureel beleid vanuit de
gemeente voor risicomanagement bij verbonden partijen. Tenzij risico’s zich (bijna)
voordoen, zijn deze geen gestructureerd onderwerp van gesprek. Bij aanstaande
samenwerkingsverbanden (onder andere ICT en Klant Contact Centrum) zijn risicoinventarisaties (nog) geen onderdeel van de projectaanpak. Wel is de gemeente
bezig om risico’s bij verbonden partijen beter in beeld te krijgen. Hiertoe is de stap
genomen om naast de gangbare jaarrekening, ook kwartaalrapportages aan
verbonden partijen te vragen.
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Algemeen
Zoals benoemd in het normenkader vereist een goed risicomanagementsysteem
een integrale en geïntegreerde benadering. Integraliteit betekent dat alle denkbare
risico’s worden geïnventariseerd en niet alleen de risico’s met financiële impact. Wij
refereren hierbij aan norm 2, het inventariseren, analysen, sturen en beheersen
van de juiste risico’s. Bij de gemeente vindt dit zichtbaar nog minimaal plaats.
Integratie betekent dat risicomanagement onderdeel is van integraal management.
Hierbij zijn managers verantwoordelijk voor de inventarisatie en beheersing van
risico’s die het bereiken van de eigen afdelingsdoelstellingen in de weg kunnen
staan. In het normenkader wordt in dit verband gesproken over “taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn helder en worden uitgevoerd”. In de
praktijk leeft risicomanagement vooral bij

de afdeling control

en bij het

projectmanagement en niet ( zichtbaar) bij (de rest van) het management.
Integratie betekent daarnaast dat risicomanagement een onlosmakelijk onderdeel
uitmaakt van het management control systeem van de gemeente Moerdijk en is
ingebed in de reguliere planning en control cyclus. Bij norm 6 is onder andere
geconstateerd dat risico’s en beheersmaatregelen niet uniform en systematisch
worden gerapporteerd en geanalyseerd. Er is geen of onvoldoende samenhang
tussen de verschillende documenten waarin risico’s worden benoemd en het
risicomanagementbeleid is bij een beperkt aantal functionarissen bekend. Oftewel
risicomanagement maakt in die zin nog beperkt deel uit van het management
control systeem.
De

gemeente

Moerdijk

voldoet

aan

het

wettelijke

minimum

dat

aan

risicomanagement wordt gesteld in het BBV. De gemeente maakt op dit moment
de beweging in de richting van meer modern risicomanagement, waarbij focus ligt
bij de hierboven geschetste integraliteit en integratie. Dit blijkt uit een aantal
aspecten:
•

De meer integrale en geïntegreerde aanpak bij projecten, inclusief
betrokkenheid van het management.

•

De grotere risico-alertheid organisatiebreed naar aanleiding van ChemiePack.

•

De actualisatie in de begroting en het jaarverslag 2012 van risico’s.

•

De instelling van de werkgroep die de verbanden legt tussen risico’s en
weerstandsvermogen.

67

•

De adviesnota als onderdeel van besluitvormingsprocessen.

•

De optimalisatie van de risicoparagraaf in voortgangsrapportages.
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5.2

Aanbevelingen
De uitdaging voor gemeente Moerdijk is om vanuit de bestaande systematiek te
komen tot een integraal en geïntegreerd systeem dat onlosmakelijk onderdeel
uitmaakt van het reguliere management control systeem van de gemeente én van
het doen en denken van het management. In onze visie vergt dit interventies op
het vlak van het beleid en de uitvoering van risicomanagement.
De concrete aanbevelingen zijn:
1. Evalueer het beleid regelmatig. Dit houdt in dat de gemeente het beleid
bijvoorbeeld één maal in de vier jaren evalueert en bijstelt.
2. Breng het beleid meer in overeenstemming met het COSO-model. Dit kan
vormgegeven worden door in de doelstellingen van risicomanagement niet
alleen uit te gaan van het BBV, zijnde het voorkomen of verzekeren van
schade, maar veel meer een verbinding te leggen tussen risicomanagement en
de doelstellingen van de gemeente. Hierdoor is het risicomanagement meer
gericht op het tijdig identificeren en beheersen van risico’s die het bereiken van
gemeentelijke doelen belemmeren.
3. Leg de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokkenen
vast, waarbij het van belang is dat risicomanagement ‘management’ is en dus
de

verantwoordelijkheid

van

alle

leidinggevenden

en

budget-verant-

woordelijken.
4. Stel voldoende middelen in capaciteit, instrumenten en dergelijke beschikbaar
om de leidinggevenden in staat te stellen de taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden naar behoren te kunnen uitvoeren.
Aan de uitvoeringskant gaat het vooral om het versterken van de betrokkenheid
van het management langs twee actielijnen. De eerste actielijn ziet toe op het
meer benutten van wat er al is. De tweede actielijn op verbreding en
‘dynamisering’ van risicomanagement.
Een eerste opgave aan het management is om wat er al wel is op het gebied van
risicomanagement meer te verbinden. Bijvoorbeeld tussen programma’s en risico’s
of tussen inventarisaties en rapportages of tussen inventarisatie en beheersing.
Daarnaast om huidige activiteiten op het gebied van risicomanagement scherper te
analyseren en meer aan te laten sluiten bij de reguliere planning en control cyclus.
De concrete aanbeveling is:
5. Maak risicomanagement (het beleid, de inventarisatie en beheersing van
risico’s en de rapportage over de voortgang) een onderdeel van het reguliere
managementoverleg. Zowel op afdelingsniveau, maar ook op het niveau van
MT en college van B en W.
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Een tweede opgave aan het management is om risicomanagement te verbreden en
te dynamiseren met als doel te komen tot een gestructureerde, systematische en
organisatie-brede inventarisatie, beoordeling en - waar opportuun - beheersing van
alle relevante risico’s. Een eerste en belangrijke stap in dit verband is om in de
begrotingscyclus doelstellingen en programma’s consequent te koppelen aan
risico’s en om daarnaast het integrale management verantwoordelijk te maken
voor inventarisatie van hun eigen risico’s (zijnde de risico’s die specifiek zijn
gekoppeld aan de doelstellingen en eventueel activiteiten van de betreffende
afdeling). 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.
De concrete aanbevelingen zijn:
6. Stel het integraal verantwoordelijke management (en niet concerncontrol)
primair verantwoordelijk voor de beheersing van de ‘eigen’ risico’s.
7. Stel

het

management

verantwoordelijk

voor

adequate

en

transparante

informatievoorziening over de geïdentificeerde risico’s en voor de werking van
het risicomanagementsysteem richting ‘de hogere echelons’ tot en met college
van B en W en raad.
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6

Reactie College
Op 20 november 2013 heeft de Rekenkamer de conceptrapportage aangeboden
voor bestuurlijk hoor en wederhoor. Het College heeft hierop gereageerd bij brief
van 18 december 2013.

De inhoud van deze brief is onderstaand integraal

verwoord.

Geachte heer De Schipper,
De Rekenkamer West-Brabant heeft een rekenkameronderzoek uitgevoerd naar het
onderwerp

“Risicomanagement”.

Wij

hebben

kennis

genomen

van

de

conceptrapportage d.d. 19 november 2013 en onze bestuurlijke reactie is als volgt.
Conclusies
De conclusie van de rekenkamer dat ons risicomanagement voldoet aan de
wettelijke BBV-voorschriften stemt ons tot tevredenheid. Uit de rapportage kunnen
we helaas niet halen hoe de invulling van ons risicomanagement zich verhoudt tot
dat van andere gemeenten in Nederland. Het risicomanagement van de gemeente
Moerdijk is het eerste dat door de Rekenkamer West-Brabant is onderzocht. Wij
zijn benieuwd naar de uitkomsten van de andere gemeenten in de regio, zodat we
die resultaten onderling kunnen vergelijken en we van elkaar kunnen leren.
Aanbevelingen
Hieronder gaan we nader in op de aanbevelingen zoals vermeld in hoofdstuk 5.2
(pagina 63 en 64).
Aanbeveling 1: Evalueer het beleid regelmatig. Dit houdt in dat de gemeente het
beleid bijvoorbeeld één maal in de vier jaren evalueert en bijstelt.
Wij onderschrijven deze aanbeveling om eenmaal per raads- en collegeperiode het
risicomanagementbeleid te evalueren en eventueel bij te stellen.

Aanbeveling 2: Breng het beleid meer in overeenstemming met het COSO-model.
Dit kan vormgegeven worden door in de doelstellingen van risicomanagement niet
alleen uit te gaan van het BBV, zijnde het voorkomen of verzekeren van schade,
maar veel meer een verbinding te leggen tussen risicomanagement en de
doelstellingen van de gemeente. Hierdoor is het risicomanagement meer gericht op
het

tijdig

identificeren

en

beheersen

van

risico’s

die

het

bereiken

van

gemeentelijke doelen belemmeren.
Wij zijn met de rekenkamer van mening dat het risicomanagement gericht moet
zijn op het tijdig identificeren en beheersen van risico’s die het bereiken van
gemeentelijke doelen belemmeren. Wij hebben dat in de praktijk ingebed in de
diverse gemeentelijke processen. Wij zullen nader onderzoeken hoe wij op
concernniveau een beter inzicht kunnen krijgen in de risicobeheersing ten aanzien
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van de diverse gemeentelijke doelen zonder dat dit veel extra ambtelijke capaciteit
vraagt.
Aanbeveling 3: Leg de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle
betrokkenen vast, waarbij het van belang is dat risicomanagement ‘management’
is

en

dus

de

verantwoordelijkheid

van

alle

leidinggevenden

en

budget

verantwoordelijken.
Wij

onderschrijven

deze

aanbeveling

die

aansluit

bij

hoe

de

taken

en

verantwoordelijkheden zijn beschreven in de vigerende beleidsnotitie “Aanzet tot
een risicomanagement in de gemeente Moerdijk”. Wij zullen nader onderzoeken
hoe we in de praktijk meer invulling kunnen geven aan die verantwoordelijkheid.
Aanbeveling 4: Stel voldoende middelen in capaciteit, instrumenten en dergelijke
beschikbaar

om

de

leidinggevenden

in

staat

te

stellen

de

taken,

verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar behoren te kunnen uitvoeren.
Deze aanbeveling zien wij in samenhang met aanbeveling 2. Bij een hoger
ambitieniveau

hoort

meer

inzet

van

capaciteit

en

budget

voor

deskundigheidsbevordering. Bij de uitwerking van deze aanbevelingen zal een
zorgvuldige afweging worden gemaakt tussen nut en offer, met name omdat
Moerdijk op het gebied van risicomanagement al voldoet aan de wettelijke
voorschriften (BBV).
Aanbeveling

5:

Maak

risicomanagement

(het

beleid,

de

inventarisatie

en

beheersing van risico’s en de rapportage over de voortgang) een onderdeel van het
reguliere managementoverleg. Zowel op afdelingsniveau, maar ook op het niveau
van MT en college van B en W.
De rapportages inzake risico’s en weerstandsvermogen maken onderdeel uit van de
reguliere planning- en control producten die in het MT en het college van B & W
worden

besproken

en

vastgesteld.

Om

het

risicomanagement

meer

managementaandacht te geven zullen wij dit minimaal een keer per jaar als een
apart onderwerp agenderen in het MT en ons college. Met de gemeenteraad is
afgesproken om nog in deze raadsperiode de geïdentificeerde risico’s en het
bijbehorende weerstandsvermogen te bespreken. Verder zullen wij nagaan of we
kunnen

leren

van

de

regiogemeenten,

waar

in

2013-2014

een

zelfde

rekenkameronderzoek wordt uitgevoerd.
Aanbeveling 6: Stel het integraal verantwoordelijke management (en niet
concerncontrol) primair verantwoordelijk voor de beheersing van de ‘eigen’ risico’s.
Wij onderschrijven deze aanbeveling. Zie ook aanbeveling 3.
Aanvullend merken wij hierbij op dat wij – tezamen met de regiogemeenten (zie
aanbeveling 5) – zullen bezien of en op welke wijze nader invulling gegeven kan
worden aan de toetsende rol van Concerncontrol, bijv. ten aanzien van het
benoemen van de risico’s, het volgen van de beheersmaatregelen en nagaan welke
risico’s zich achteraf hebben voorgedaan. Hierbij past wederom de afweging van
nut en offer.
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Aanbeveling

7:

Stel

het

management

verantwoordelijk

voor

adequate

en

transparante informatievoorziening over de geïdentificeerde risico’s en voor de
werking van het risicomanagementsysteem richting ‘de hogere echelons’ tot en
met college van B en W en raad.
Het management is nu ook al verantwoordelijk voor de informatievoorziening met
betrekking tot de geïdentificeerde risico’s en de beheersing hiervan en vult dat in
door

middel

van

de

budgetcyclus-producten.

Wellicht

is

in

het

reguliere

besluitvormingsproces nog winst te behalen door (vooraf) beter aan te geven (door
management) en stil te staan (college/raad) wat de gevolgen zijn van de besluiten,
bijv. extra inzet en kosten. Nu komen de gevolgen vaak pas achteraf in beeld. Wij
zullen een en ander nader bezien in relatie tot de uitwerking van aanbeveling 5.
Vervolgprocedure
Zodra de Rekenkamer het definitieve rapport heeft aangeboden aan de raad, en
duidelijk is welke aanbevelingen overgenomen zijn door de gemeenteraad, zullen
wij verdere invulling aan de aanbevelingen geven.
Monitoring aanbevelingen
Wij

nemen

dit

rekenkameronderzoek

op

in

de

lijst

van

uit

te

voeren

nazorgonderzoeken (door de afdeling Concerncontrol). Bij een nazorgonderzoek
wordt bezien in hoeverre de door de gemeenteraad overgenomen aanbevelingen
zijn uitgevoerd en of dit de gewenste effecten heeft opgeleverd. De resultaten
zullen aan de raad worden gerapporteerd. Op deze wijze houden zowel college als
raad zicht op de stand van zaken van de uitvoering van de verbeterpunten uit een
rekenkameronderzoek.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
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de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Drs. A.E.B. Kandel

J.P.M. Klijs
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7.

Nawoord

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

73

Risicomanagement gemeente Moerdijk

Bijlagen
Bijlage 1

Referentiemodel

Bijlage 2

Normenkader

Bijlage 3

Geraadpleegde bronnen

Bijlage 4

Geïnterviewde functionarissen

Bijlage 5

Interviewleidraad

Bijlage 6

Artikel 11 Besluit Begroting en Verantwoording

Bijlage 7

Vragenlijst enquête ambtelijke organisatie

Bijlage 8

Vragenlijst enquête gemeenteraad

74

Risicomanagement gemeente Moerdijk

75

Risicomanagement gemeente Moerdijk

7 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.6
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.7 Het COSO-model plaatst
risicomanagement vooral in het perspectief van doel-realisatie als onderdeel van
management control.8
Bovengenoemd

verschil

in

benadering

werkt

door

in

de

eisen

die

aan

risicomanagement worden gesteld. In het BBV zien deze vooral op voorkomen en
beperken van de financiële impact van risico’s. In lijn met het BBV is
risicomanagement

bij

de

gemeente

Moerdijk

gericht

op

“het

bewust

en

weloverwogen al dan niet nemen van maatregelen die gericht zijn op het
voorkomen of minimaliseren van de nadelige effecten die het optreden van risico’s
met zich mee kunnen brengen”. 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

beleids-

doelstellingen. Belangrijk daarbij is dat risicomanagement binnen de gehele
organisatie is ingebed - als onderdeel van de planning en control cyclus - en dat

6

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 COSOraamwerk 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 risicomanagement geldt.
7

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”.
8

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.”

76

Risicomanagement gemeente Moerdijk

sprake is van een proactief en continu proces. Onderstaand schema geeft dit weer
in een vijftal stappen.
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Bijlage 2 Normenkader
Normen

Nr.

Toetspunten

Norm 1:

1.1

Volledige, actuele
en transparante
beleidskaders.

1.2

Het beleid voldoet aan wet- en regelgeving (BBV en
eventueel verordening 212 gemeentewet).
De diverse beleidsdocumenten en -uitgangspunten
vertonen een logische samenhang.
Het beleid is actueel: het biedt kaders en
aanknopingspunten die tegemoet komen aan de
actuele risico’s en de actuele financiële positie.
Het beleid is transparant: het is duidelijk welke doelen
worden nagestreefd en welke middelen daarvoor
beschikbaar zijn
In het beleid ligt vast wie waarvoor verantwoordelijk
is.
Het beleid bevat afspraken over de
informatievoorziening aan de gemeenteraad.
Er zijn voldoende middelen (geld, kwalitatief en
kwantitatief voldoende personeel, technische
ondersteuning e.d.) om het gewenste
risicomanagementbeleid uit te voeren.
Er zijn waarborgen ingebouwd dat risico’s op het juiste
niveau worden gesignaleerd en geregistreerd.
Het proces is op voorspelbare, strategische en externe
risico’s en daarnaast eventueel op operationele risico’s
ingericht.
De inventarisatie, analyse en beoordeling van risico’s
wordt van onafhankelijke reflectie voorzien.
Actuele/nieuwe/toekomstige risico’s worden tijdig
betrokken bij analyses.
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.
Bij de analyse van actuele/nieuwe/toekomstige risico’s
wordt vastgesteld of en hoe de risico’s worden
beheerst
Getroffen beheersmaatregelen worden periodiek
beoordeeld op effectiviteit.
Indien risico’s zich voordoen, wordt een beroep gedaan
op het weerstandsvermogen.
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.
De risico’s worden op eenduidige wijze gekwantificeerd
en de grondslagen van het kwantificeren zijn op feiten
en concrete schattingen gebaseerd
De opbouw van de beschikbare weerstandscapaciteit
voldoet aan wet- en regelgeving (BBV en eventueel
verordening 212 gemeentewet) en is juist, volledig en

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7

Norm 2:

2.1

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

2.2

2.3
2.4
2.5

2.6

2.7
2.8
Norm 3:
Heldere onderbouwing
aan de hand van de
methodiek van het
weerstandsvermogen.

3.1

3.2

3.3
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Normen

Nr.

3.4

3.5

Norm 4:

4.1

Taken, bevoegdheden
en
verantwoordelijkheden
zijn helder en worden
uitgevoerd.

4.2

4.3

4.4

Norm 5:

5.1

Beleid en uitvoering
omtrent risico’s en
weerstandsvermogen
hebben een cyclisch
karakter.

5.2

5.3
5.4

5.5

Norm 6:

6.1

Er zijn adequate
instrumenten om de
uitvoering van het
beleid met betrekking
tot risico’s en
weerstandsvermogen
te ondersteunen.

6.2
6.3

6.4

6.5
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Toetspunten
actueel.
De onderbouwing van de benodigde
weerstandscapaciteit is actueel, transparant en
eenduidig.
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.
De gemeenteraad en het college van B en W hebben
voldoende inzicht in de wederzijdse taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien
van risicomanagement.
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
rondom risicomanagement zijn vastgelegd in het
beleid.
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden,
zoals vastgelegd in het beleid, worden conform
datzelfde beleid uitgevoerd.
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.
Het beleid bevat aanknopingspunten voor toezicht en
toetsing door de gemeenteraad.
Het college van B en W benadert risico’s en
weerstandsvermogen cyclisch, bijvoorbeeld door
integratie in het reguliere planning & control proces.
Nieuwe/actuele/toekomstige risico’s worden tijdig door
het college van B en W met de gemeenteraad gedeeld
In de organisatie bestaat een werkend proces van
risicomanagement dat in ieder geval betrekking heeft
op de strategische risico’s.
Het beleid omtrent risico’s en weerstandsvermogen
wordt regelmatig geëvalueerd en indien daartoe
aanleiding is bijgesteld.
Relevante informatie is eenduidig, eenvoudig en
toegankelijk vastgelegd
De aan de gemeenteraad verstrekte informatie is
relevant, eenduidig, volledig en actueel.
Risicomanagement maakt deel uit van de
besluitvorming en in besluitvormingsprocessen is
ruimte voor een toelichting over de effecten van
besluiten
Structureel worden opleidingen en trainingen
aangeboden ten aanzien van risicomanagement om
een juiste uitvoering van het beleid te ondersteunen.
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 Geraadpleegde bronnen
ID

Titel document

Datum

1.

Concernplan gemeente Moerdijk, Dienstverlenen,
Samenwerken en Vormgeven 2012-2013
Raadsinformatiebrief ‘Notitie aanzet tot risicomanagement
gemeente Moerdijk’
Notitie aanzet tot risicomanagement gemeente Moerdijk
Financiële verordening 2011
Overzicht risico-inventarisatie
Risicokaart
Uitwerking P&C cyclus
Paragraaf grondbeleid jaarrekening 2012
Nota kostenverhaal gemeente Moerdijk, afdeling Rmo
ontwikkeling
Voorbeeld gemeentelijk projectexploitatie
Grondexploitatie en grondbeleid
Risicoprofielen strategisch verworven onroerend goed
gemeente Moerdijk, afdeling Rmo
Nota grondbeleid 2013 – 2016 gemeente Moerdijk, afdeling
Rmo
Memo financiële spelregels inzake kredieten
Richtlijn gemeentelijk belang in projecten
Strategische verwerving
Memo “actualisering financiële positie op hoofdlijnen”,
werkgroep financiële positie op hoofdlijnen
Raadsvoorstel ‘Inrichting stelsel Zorg voor jeugd’ (transitie
jeugdzorg)
Raadvoorstel ‘Vervanging van aangetaste kastanjebomen als
gevolg van de kastanjebloedingsziekte’
Raadsvoorstel ‘Verordening op de uitgangspunten voor het
financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor
de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente
Moerdijk’
Verslag van bevindingen bij de jaarrekening 2011
Managementletter 2011, Baker Tilly Berk
Managementletter 2012, Baker Tilly Berk
Beleidsbegroting 2011, 2012, 2013
Kadernota 2010, 2011, 2013-2016
Bestuursrapportages 2010, 2011, 2012
Jaarverslag 2010, 2011, 2012

n.b.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

80

Risicomanagement gemeente Moerdijk

7 januari 2008
5 november 2007
2011
Februari 2013
n.b.
n.b.
8 mei 2012
n.b.
3 april 2012
29 januari 2013
29 januari 2013
8 mei 2012
n.b.
n.b.
14 maart 2013
14 maart 2013
7 februari 2013
28 april 2011

29 mei 2012
November 2011
n.b.
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8 Bijlage 4 Geïnterviewde functionarissen
ID
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

82

Naam functionaris
De heer E. Alderliesten
De heer B. Cornel
Mevrouw M. Duivenvoorde
De heer F. Fakkers
De heer B. Kandel
De heer K. Machielse
De heer H. Verbeek
De heer B. Vermeulen

Functie
Teamhoofd team ontwikkeling
Strategisch adviseur financiën
Directeur bedrijfsvoering en dienstverlening
Wethouder/portefeuillehouder
Algemeen directeur/gemeentesecretaris
Projectleider bedrijfsvoering/KCC
Concerncontroller
Risicomanagementcoördinator
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9 Bijlage 5 Interviewleidraad
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 Moerdijk hebben voorgedaan.
Vraagpunten
•
Risicobeleid en communicatie daaromtrent
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•

(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 niveau’s

•

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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10 Bijlage 6 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 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.

Hiervoor

kunnen

immers

verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd. Voorbeelden
van

risico’s

die

wel

ondernemersrisico’s

(of

tot

de

paragraaf

bedrijfsrisico’s)

weerstandsvermogen
en

hangen

vooral

horen
samen

zijn
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

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
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en gemeenten dienen de capaciteit en de risico’s zelf na te lopen en in kaart te
brengen.
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 xaantal euro’s.
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Bijlage
7
organisatie
Nr.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

1.
2.

3.
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Vragenlijst

enquête

ambtelijke

Enquêtevragen
Onderdeel 1: Identificeren van risico’s
Het risicomanagementbeleid is afdoende gecommuniceerd binnen de organisatie.
Het is mij duidelijk welke doelen met het risicomanagementbeleid worden
nagestreefd en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn.
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het college van B en W,
directie, project- en programmaleiders en controllers ten aanzien van
risicomanagement zijn duidelijk gecommuniceerd.
De gemeenteraad en het college van B en W hebben voldoende inzicht in de
wederzijdse taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van
risicomanagement zijn mij duidelijk.
De gemeenteraad geeft invulling aan haar taken zoals vastgelegd in het
risicomanagementbeleid.
Het college van B en W geeft invulling aan haar taken zoals vastgelegd in het
risicomanagementbeleid.
Actiepunten voortvloeiende uit opmerkingen van de accountant en
auditcommissie worden opgevolgd.
Door mijn hiërarchisch leidinggevende en betrokken controller word ik actief
bevraagd op het naleven van het risicomanagementbeleid.
Het college van B en W heeft zicht op de top tien belangrijkste risico's.
Het college van B en W stuurt hoofdzakelijk op strategische risico's.
Het college van B en W stuurt zowel financiële als niet-financiële risico's (vb.
imago-risico's).
Er wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele risico's.
Het proces rondom risicomanagement is op verschillende soorten risico's
(bijvoorbeeld strategische risico's, operationele risico's en externe risico's (vb.
economische crisis)) ingericht.
Er bestaat in de organisatie een werkend proces van risicomanagement dat
betrekking heeft op strategische risico’s.
De inventarisatie van risico's vindt plaats langs heldere lijnen: projecten,
programma's, afdelingen of thema's.
Nieuwe/actuele/toekomstige risico’s worden tijdig door het college van B en W
met de gemeenteraad gedeeld.
Actuele/nieuwe/toekomstige risico's worden tijdig betrokken.
De capaciteit (kwalitatief) is in de organisatie aanwezig om risico's te
identificeren.
De capaciteit (kwantitatief) is in de organisatie aanwezig om risico's te
identificeren.
Stap 2: Analyseren van risico’s
De inventarisatie, analyse en beoordeling van risico's wordt van een
onafhankelijke reflectie voorzien (beoordeeld door een ander).
De reflectie op geïnventariseerd, geanalyseerde en beoordeelde risico's wordt
gedaan door iemand buiten de eenheid/afdeling waar de risico's betrekking op
hebben.
De geïdentificeerde risico's worden gerangschikt/geprioriteerd naar impact en
waarschijnlijkheid.
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Nr.

Enquêtevragen

4.

Binnen de organisatie is een eenduidig proces aanwezig voor het analyseren en
beoordelen van risico's op waarschijnlijkheid en impact.
De risico's worden op eenduidige wijze gekwantificeerd (bepalen van de middelen
die nodig zijn om de risico's op te vangen).
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.
Er wordt een gezamenlijke 'risicotaal' en consistente methodologie gebruikt
binnen de organisatie om risico's te managen.
Onderdeel 3. Bepalen van risicobereidheid
De aan het college van B en W verstrekte informatie inzake risico's en
weerstandsvermogen is relevant en eenduidig.
De aan het college van B en W verstrekte informatie inzake risico's is volledig en
actueel.
Risicomanagement maakt deel uit van de formele besluitvorming.
Het college van B en W weegt risico's mee bij het nemen van beslissingen.
In de besluitvormingsprocessen is ruimte voor een effectieve toelichting ten
behoeve van het college van B en W over de effecten van besluiten in termen
van risico's en weerstandsvermogen.
Onderdeel 4: Beheersen van risico’s
Binnen de organisatie is een eenduidig proces aanwezig om maatregelen vast te
stellen teneinde de risico's te beheersen.
Indien nodig worden beheersmaatregelen getroffen en tevens geïmplementeerd.
De getroffen beheersmaatregelen worden periodiek beoordeeld op effectiviteit.
Er wordt een onafhankelijke reflectie gegeven op de effectiviteit van
beheersmaatregelen.
Er worden maatregelen getroffen indien beheersmaatregelen onvoldoende blijken
te zijn.
De onderbouwing van de benodigde weerstandscapaciteit is transparant en
eenduidig.
Er wordt helder gecommuniceerd wat de ratio met betrekking tot
weerstandsvermogen betekent.
Indien risico's zich toch voordoen wordt een beroep gedaan op het
weerstandsvermogen.
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.
Onderdeel 5. Monitoren van risico’s
Risico's worden eenduidig vastgelegd.
Risico's worden vastgelegd volgens een duidelijke (rapportage) handleiding.
De frequentie van monitoring en rapportages zijn voldoende om blootstelling aan
risico's tijdig te signaleren.
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.
Er vindt periodieke beoordeling plaats of het risicomanagementbeleid voldoet aan
de wet- en regelgeving.
Binnen de organisatie bestaat een proces die de wijze van doorvoeren van
nieuwe regelgeving beschrijft.
Er wordt juist en tijdig geanticipeerd op wijzigingen in wet- en regelgeving.
Het beleid omtrent risico's en weerstandsvermogen wordt regelmatig

5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
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Nr.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Enquêtevragen
geëvalueerd en bijgesteld.
De werking van het beleid in de praktijk omtrent risico's en weerstandsmogen
worden regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.
Het belang van risicomanagement wordt periodiek onder de aandacht gebracht.
De actuele thema's ten aanzien van risicomanagement staan maandelijks op de
agenda van het college van B en W.
Risico's en weerstandsvermogen zijn geïntegreerd in de reguliere planning- en
controlcyclus.
Er worden opleidingen en trainingen aangeboden om juiste uitvoering van het
risicomanagementbeleid te ondersteunen.
Medewerkers bezitten voldoende expertise ten aanzien van het identificeren van
risico's, beoordelen van risico's en risicomanagement.
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11 Bijlage 8 Vragenlijst enquête gemeenteraad
Nr.

Enquêtevragen

1.

De gemeenteraad en het college van B en W hebben duidelijke
verantwoordelijkheden betreffende risicomanagement.
De gemeenteraad en het college van B en W hebben voldoende inzicht in de
wederzijdse taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
De gemeenteraad geeft invulling aan haar taken zoals vastgelegd in het
risicomanagementbeleid.
Het risicomanagementbeleid bevat aanknopingspunten voor toezicht en toetsing
door de gemeenteraad.
Toezicht en toetsing ten aanzien van risicomanagement door de gemeenteraad vindt
plaats conform de vastgestelde kaders.
De gemeenteraad geeft duidelijke kaders voor risicomanagement.
Het college van B en W deelt de actuele/nieuwe/toekomstige risico’s tijdig met de
gemeenteraad.
Het college van B en W gaat open en transparant met risico's om.
De ambtelijke top gaat open en transparant met risico's om.
De frequentie van monitoring en rapportages zijn voldoende om blootstelling aan
risico's tijdig te signaleren.
De aan de gemeenteraad verstrekte informatie inzake risico's en
weerstandsvermogen is relevant en eenduidig.
De aan de gemeenteraad verstrekte informatie inzake risico's en
weerstandsvermogen is volledig en actueel.
Risicomanagement maakt deel uit van de formele besluitvorming.
In de maandelijkse besluitvorming door de gemeenteraad wordt een relatie gelegd
met de risicomanagementbeleidskaders (dus buiten de P&C-cyclus om).
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.
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.
De gemeenteraad stuurt hoofdzakelijk op strategische risico's.
De gemeenteraad stuurt zowel of financiële als niet-financiële risico's (vb. imagorisico's).
Er wordt aan de gemeenteraad helder gecommuniceerd wat de ratio met betrekking
tot weerstandsvermogen betekent.
De rol van de gemeenteraad ten aanzien van risicomanagement is duidelijk
gecommuniceerd.
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