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 AGP  9 
 

Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2019 Bijlage(n) : 1 

Steller : J. van Kaathoven  Onderwerp : 

Notitie Risicomanagement en weerstandsvermogen 
Veiligheidsregio Brabant-Noord 2020 

 

Aanleiding 

In het AB van 3 juli is afgesproken dat de geactualiseerde notitie Risicomanagement en 
Weerstandsvermogen (hierna: notitie R&W) in het najaar van 2019 op de agenda zou staan. 
Vanwege de link met het weerstandsvermogen is in de notitie R&W ook vastgelegd wat de boven- 
en ondergrens van de algemene reserve is. 
 
Als gevolg van nieuwe risico’s – o.a. de WNRA1) en het thema huisvesting – is afgesproken dat 
we bij de actualisatie de grootste risico’s inzichtelijk zouden maken. Dit ook omdat de huidige 
notitie in 2012 is opgesteld en sindsdien niet meer is geactualiseerd. 

Samenvatting 

Het doel van de notitie is het vaststellen van een methode en een proces waarbij ongedekte 
risico’s worden geïnventariseerd en beoordeeld. Voor alle incidentele risico’s die kwantificeerbaar 
zijn wordt ingeschat: 

- Wat de kans is dat ze zich voordoen; 
- In welk jaar ze zich voor doen; 
- Wat het incidentele (financiële) effect is. 

 
In de programmabegroting worden de ongedekte risico’s benoemd en wordt de benodigde 
weerstandscapaciteit berekend. In de bestuursrapportage wordt over de risico’s gerapporteerd, 
indien verwacht wordt dat er een afwijking is ten opzichte van de begroting. In de jaarrekening 
wordt gemeld in hoeverre de risico’s zich daadwerkelijk hebben voorgedaan. Nieuwe, gewijzigde 
of verdwenen risico’s worden bij het uitbrengen van de begroting, jaarrekening en de 
bestuursrapportage als mutatie gemeld.  
 
Daarnaast wordt in de notitie bepaald wat de na te streven weerstandscapaciteit is – de boven- en 
ondergrens van de algemene reserve – om de ongedekte risico’s op te kunnen vangen.  
 
Consequenties algemene reserve (AR) VRBN  
In de notitie stellen we voor om de hoogte van de algemene reserve te baseren op het totaal van 
de baten in de begroting van VRBN. Er wordt gewerkt met een staffel, zodat de hoogte van de 
totale baten in de begroting niet voortdurend invloed heeft op de hoogte van de aan te houden 
algemene reserve. 
 
Als deze staffel wordt afgezet tegen het totaal aan baten van VRBN en de huidige reserve, wordt 
het volgende beeld verkregen: 
 

  Totaal baten Minimum Maximum Huidige stand AR Verschil 

VRBN* € 46.000.000 € 2.000.000 € 2.400.000 € 2.300.000 € 300.000 
*IJkpunt programmabegroting 20202. 

 
De nieuwe onder- en bovengrens komt op respectievelijk € 2,0 miljoen en € 2,4 miljoen. De 
huidige stand van de algemene reserve is € 2,3 miljoen. Bij de behandeling van de 

                                                      
1) Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. 
2)In het geval van de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) gaat de verantwoordelijkheid per 1-1-2020 
van de Veiligheidsregio over naar de Nationale Politie en om die reden is de notitie ook niet van 
toepassing op de MKOB. 

Voorstel 
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Resultaatbestemming 2018 is in het AB van juli 2019 afgesproken dat we – bij het toepassen van 
de actualisatie – de nieuwe ondergrens van de AR als eenmalig ijkpunt nemen. De stand van de 
AR is € 0,3 miljoen hoger dan de ondergrens. Het voorstel is dan ook om deze middelen vrij te 
laten vallen in het resultaat 2019, zodat we ze terug kunnen geven aan de deelnemende 
gemeenten.  
 
Als we op basis van de voorgestelde hoogte van de Algemene Reserve (€ 2.000.000) de ratio van 
het weerstandsvermogen bepalen, dan komt deze uit op 0,9. Uit de risico inventarisatie blijkt dus 
dat de financiële impact van alle risico’s samen groter is dan de nu gehanteerde ondergrens van 
de Algemene Reserve. We streven naar een gezonde balans tussen risico’s en 
weerstandsvermogen, waarbij de ratio van het weerstandsvermogen tussen de 1,0 en de 1,4 ligt. 
In de toekomst blijven wij rapporteren over de risico’s in relatie tot het weerstandsvermogen.   
 
Consequenties algemene reserve GHOR 
Het gepresenteerde totaal van de baten is inclusief de kolom GHOR. Dit betekent dat de 
algemene reserve van VRBN er ook is om ongedekte risico’s bij de GHOR3 af te dekken. Op dit 
moment beschikt de GHOR over een algemene reserve ad € 178.000 om onvoorziene risico’s op 
te vangen. Deze reserve is gevormd uit het resultaat 2011 en bedraagt 7% ten opzichte van het 
exploitatietotaal van 2020. Voorgesteld wordt om de algemene reserve van de GHOR vanaf nu 
niet meer apart te calculeren en op te heffen. De middelen in deze reserve worden dan – conform 
de verhouding van de bijdragen – uitgekeerd aan VRBN en GGD HvB. Voor het deel van VRBN 
stellen we voor om dit terug te geven aan de deelnemende gemeenten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3) De Veiligheidsregio Brabant-Noord en de GGD Hart voor Brabant dragen beiden bij aan de 
exploitatie van de GHOR, waarbij 94,9% bestaat uit een bijdrage van VRBN en 5,1% uit een 
bijdrage van GGD HvB. Ongedekte risico’s en exploitatietekorten van de GHOR worden dan ook 
voor 94,9% gedekt door VRBN en voor 5,1% door de GGD HvB. Als deze verhouding wijzigt dan 
is die nieuwe verhouding leidend.     
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Advies Adoptie-ambtenaren 
Positief advies bij de Notitie Risicomanagement en weerstandsvermogen VRBN 2020 waarbij 
geadviseerd wordt om de Algemene Reserve vast te stellen op 2,3 mln. zodat deze in lijn is met 
de in beeld gebrachte risico’s en de gehanteerde staffel (feitelijk impliceert dit advies dat een 
beslispunt aan de notitie wordt toegevoegd ten aanzien van de stand van de AR). 
 
Advies Financiële Commissie 

De Financiële Commissie adviseert positief over de Nota Risicomanagement en 

Weerstandsvermogen VRBN 2020, maar adviseert om niet terug te komen op de afspraak om dit 

jaar de nieuwe ondergrens te hanteren voor de Algemene Reserve. 

 

Procesgang 

Processtap Datum 

Veiligheidsdirectie 16-09-2019 

Contactambtenaren (advies) 23-09-2019 

Financiële Commissie (advies) 25-09-2019 

Dagelijks Bestuur (instemming) 02-10-2019 

Algemeen Bestuur (besluitvorming) 06-11-2019 

 

Voorstel 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten: 

1. vaststellen van de voorgestelde methode en een proces waarbij ongedekte risico’s worden 
geïnventariseerd en beoordeeld; 

2. vaststellen van de voorgestelde methode om de boven- en ondergrens van de Algemene 
Reserve te bepalen; 

3. vaststellen van de notitie Risicobeheersing en Weerstandsvermogen waarin de twee 
bovenstaande beslispunten terugkomen;  

4. vanuit de algemene reserve van VRBN € 0,3 miljoen vrij te laten vallen in het resultaat 
2019; 

5. de algemene reserve van de GHOR op te heffen en het saldo ad € 178.000 vrij te laten 
vallen in het resultaat 2019. 

 
 

      

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit   

 
Secretaris: drs. M.J.H. van Schaijk     Paraaf:  …………… 

 

Bijlage(n) 
1. Notitie Risicomanagement en weerstandsvermogen 2020. 
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1. Aanleiding en context 
 
Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) artikel 11 zijn gemeenschappelijke 
regelingen verplicht in hun begroting en jaarrekening een paragraaf weerstandsvermogen en 
risicobeheersing op te nemen.  
 
Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als de weerstandscapaciteit in relatie tot de 
ongedekte risico’s (niet begrote kosten en kosten waarvoor geen voorziening is gevormd). De 
weerstandscapaciteit geeft de mogelijkheden van de Veiligheidsregio aan om deze 
ongedekte risico’s op te vangen. 
 
Er is geen wettelijke norm voor het weerstandsvermogen, de relevantie van de resterende 
risico’s en wat mag worden meegeteld als weerstandscapaciteit. Met deze notitie stelt het 
bestuur van de Veiligheidsregio het beleid en de boven- en ondergrens van de algemene 
reserve vast. De algemene reserve is in deze belangrijk, omdat deze wordt aangesproken als 
ongedekte risico’s zich voordoen.  
 

2. Doel 

 
Het doel van deze notitie is het vaststellen van een methode en een proces waarbij 
ongedekte risico’s worden geïnventariseerd en beoordeeld. Ook wordt bepaald wat de na te 
streven weerstandscapaciteit is – de boven- en ondergrens van de algemene reserve – om 
deze ongedekte risico’s op te kunnen vangen. 
 

3. Methode  

3.1 Inventariseren en beoordelen risico’s 

Voor alle incidentele risico’s die kwantificeerbaar zijn en die niet gedekt worden door 
verzekeringen of (beheers-)maatregelen wordt ingeschat: 

 Wat de kans is dat ze zich voordoen; 

 Wat het incidentele (financiële) effect is. 
 
Eventuele structurele (financiële) effecten van de risico’s worden niet meegenomen, omdat 
structurele financiële effecten structureel moeten worden gedekt. Voor niet kwantificeerbare 
risico’s, die niet op een andere manier worden gedekt, wordt een pro memorie (PM) post 
opgenomen. Per risico wordt aangegeven welke kolom binnen de Veiligheidsregio (BBN, 
GHOR) ervoor verantwoordelijk is. Ten slotte volgt een omschrijving van het risico, waarbij 
het met name gaat om de oorzaak en het gevolg. Deze informatie wordt samengebracht in 
een risicotabel, die wordt opgenomen in de begroting en jaarrekening. 
 
In de risicotabel worden de volgende gegevens opgenomen: 

 (niet) kwantificeerbare risico’s: een korte benaming van het risico. 

 kolom: de kolom waar het risico betrekking op heeft; 

 omschrijving risico – waaronder: oorzaak en gevolg. Oorzaak: de actie of gebeurtenis 
die iets in beweging zet en de achtergrond van het geïdentificeerde risico wordt hierin 
genoemd. Wanneer doet het risico zich voor en waarom wordt dit als een risico 
gezien. Gevolg: wat zijn de (te verwachten) effecten als dit risico zich daadwerkelijk 
voordoet;  

 kans: dit is een inschatting van de kans dat dit risico zich voordoet. Hiervoor hanteren 
we de volgende waarschijnlijkheidspercentages: 5% (kans is heel klein), 25% (kans is 
klein), 50% (kans is reëel), 75% (kans is groot); 

 financieel effect: Dit is een inschatting van het maximale financiële effect dat zich 
voordoet als het risico zich daadwerkelijk voordoet; 

 benodigde weerstandscapaciteit: dit wordt berekend als kans * financieel effect.  
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Omdat risico’s lastig te kwantificeren zijn maken we gebruik van de risicokaart. De risicokaart 
geeft inzicht in de categorisering van de risico’s naar kans en gevolg. 
 

Gevolg x € 1.000           
 

> 500           
 

250 - 500           
 

100.000 - 250           
 

< 100           
 

  5 25 50 75 Kans % 
 

 
Een risico dat zich in het groene gebied bevindt heeft minimale financiële gevolgen. Een 
risico dat een score heeft in het oranje gebied1, vraagt om extra aandacht. Het is hier van 
belang tijdig beheersmaatregelen te nemen. Een risico met een risicoscore in het rode 
gebied, vereist directe aandacht om een grote extra last te voorkomen. Preventieve en 
reducerende beheersmaatregelen kunnen de kans respectievelijk het gevolg terugbrengen 
naar een acceptabel niveau. 
 

3.2 Inventariseren weerstandscapaciteit 

Om de hoogte van het weerstandsvermogen en daarmee de ratio te berekenen is het nodig 
om de weerstandscapaciteit te inventariseren. Daarbij gaan we ervan uit dat niet alle risico’s 
zich tegelijkertijd of achtereenvolgens voordoen.  
 
De weerstandscapaciteit kent een koppeling met de algemene reserve. Voorgesteld wordt om 
de hoogte van de algemene reserve te baseren op het totaal van de baten in de begroting 
van VRBN2, zodat de hoogte eenvoudig te herkennen is voor de gemeenten. Het totaal van 
de baten wordt gehanteerd omdat het totaal van de baten een relatief stabiel beeld geeft in de 
meerjarenbegroting. Er wordt gewerkt met een staffel3 zodat de hoogte van de totale baten in 
de begroting niet voortdurend invloed heeft op de hoogte van de aan te houden algemene 
reserve. De volgende staffel wordt voorgesteld: 
 

totaal baten Minimum Maximum 

Van Tot     

€ 0 € 4.999.999 € 150.000 € 300.000 

€ 5.000.000 € 9.999.999 € 300.000 € 600.000 

€ 10.000.000 € 19.999.999 € 600.000 € 1.200.000 

€ 20.000.000 € 29.999.999 € 1.200.000 € 1.500.000 

€ 30.000.000 € 39.999.999 € 1.500.000 € 2.000.000 

€ 40.000.000 € 59.999.999 € 2.000.000 € 2.400.000 

€ 60.000.000 € 79.999.999 € 2.400.000 € 3.200.000 
 
Bij deze staffel is gekozen voor een minimum reserve van € 150.000,- omdat er altijd risico’s 
zijn die afgedekt moeten worden ongeacht de hoogte van de inwonerbijdrage / omzet. Voor 
de overige categorieën is het minimum gelijk aan het maximum van de vorige categorie. Het 
voorgestelde maximum is voor de eerste drie categorieën 6%, voor de twee categorieën 

                                                 
1 De niet kwantificeerbare risico’s – die als een pro memorie (PM) post zijn opgenomen – 
vallen ook in het oranje gebied. 
2 Deze methode wordt door verschillende VR’en gehanteerd, voorbeeld: VR Gelderland-Zuid 
hanteert een streefwaarde van 5% van de omzet.  
3 Deze staffel is door vertegenwoordigers van de 21 gemeenten in Zuidoost Brabant 
opgesteld voor GR’en waar zij allemaal aan deelnemen (te weten: GGD, MRE, ODZOB en 
VRZBO). 
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daarna 5% en voor de andere categorieën 4%. Er is gekozen voor een aflopend maximum 
omdat er van uitgegaan kan worden dat de verhouding tussen de risico’s en de baten 
afneemt als er meer baten zijn. 
 
Als deze staffel wordt afgezet tegen het totaal aan baten van VRBN wordt het volgende beeld 
verkregen: 
 

  Totaal baten Minimum Maximum 

VRBN* € 46.000.000 € 2.000.000 € 2.400.000 
*IJkpunt programmabegroting 2020 gecorrigeerd met omzet Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) die 
overgaat naar de nationale politie. 

 
Om een bestendige gedragslijn te krijgen wordt voorgesteld om het jaarresultaat in principe te 
muteren op de algemene reserve als en voor zover deze zich binnen de marge van 
bovenstaand minimum en maximum bevindt. We zien dit als een kaderstellende bandbreedte. 
Het is aan het Algemeen Bestuur of de bandbreedte volledig wordt ingevuld.  
 
Indien de algemene reserve lager is dan het minimum – en door aanvulling van het 
jaarresultaat blijft de hoogte van de algemene reserve lager dan het minimum – dan kan een 
aanvullende bijdrage aan de gemeenten gevraagd worden om de algemene reserve op te 
hogen tot aan het minimum. Het AB besluit over het jaarresultaat en eventuele bijstorting of 
onttrekking aan de algemene reserve. 
 

3.3 Vaststellen categorie weerstandsvermogen (ratio) 

Bij het bepalen van het weerstandsvermogen (ratio) zijn twee elementen belangrijk: de 
benodigde weerstandscapaciteit vanwege ongedekte (resterende) risico’s uitgedrukt in geld 
(x€ 1.000) en de beschikbare weerstandscapaciteit uitgedrukt in geld (x € 1.000).  
 
Benodigde weerstandscapaciteit vanwege ongedekte risico’s in € 
De financiële omvang van de ongedekte risico’s wordt berekend door de kans op een 
gebeurtenis die een (negatief) effect heeft op de bedrijfsvoering en/of de financiële positie te 
vermenigvuldigen met de financiële impact (omvang) van de gebeurtenis.  
 
Beschikbare weerstandscapaciteit in € 

De financiële weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die een organisatie heeft om de 
negatieve gevolgen te kunnen dekken, bijvoorbeeld reserves en bezuinigingsmogelijkheden 
zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van het bestaand beleid. (zie hiervoor 
paragraaf 3.2) 
 
In figuur 1 is de verhouding tussen de ongedekte risico’s en de weerstandscapaciteit 
weergegeven.  
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Het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) geeft de volgende kwalificatie 
voor de omvang van het weerstandsvermogen in relatie tot geïdentificeerde risico’s4: 
 

Tabel 2: Beoordelingstabel weerstandsvermogen  (ratio) 

Categorie  Ratio Weerstandsvermogen (X) Betekenis 

A 2<X Uitstekend 

B 1,4<X<2 Ruim voldoende 

C 1<X<1,4 Voldoende 

D 0,8<X<1 Matig 

E 0,6<X<0,8 Onvoldoende 

F X<0,6 Ruim onvoldoende 

 
 
De Veiligheidsregio Brabant–Noord streeft naar een gezonde balans tussen risico’s en 
weerstandsvermogen. De categorie die daarbij hoort is C, waarbij de ratio van het 
weerstandsvermogen tussen de 1,0 en de 1,4 ligt. 
 
Indien blijkt dat de categorie van het weerstandsvermogen hiervan afwijkt zal dat geen 
consequenties hebben voor de hoogte van de algemene reserve. Wel zal periodiek in de 
Planning en Control documenten voor het bestuur van de veiligheidsregio (de 
programmabegroting en de jaarrekening) verantwoord worden hoe het gesteld is met het 
weerstandsvermogen op dat moment. 
 

4. Algemene reserve 

In onderstaande lichten we toe waarom het nuttig is dat VRBN een algemene reserve heeft 
en waarom we voorstellen om de hoogte van de algemene reserve te baseren op het totaal 
van de baten in de begroting van VRBN5. Dit doen we omdat we hebben gemerkt dat de 
hoogte van de algemene reserve een belangrijk aandachtspunt is voor de deelnemende 
gemeenten.      

                                                 
4 Een norm voor weerstandsvermogen - B&G oktober 2006- D. Smorenberg 
5 De hoogte van de algemene reserve is op dit moment gebaseerd op het totaalbedrag van de 
risico’s. 

 
 

Benodigde weerstandscapaciteit 
vanwege ongedekte risico’s 

(risicoprofiel) 
€ 

 

 
 
 
Beschikbare weerstandscapaciteit  € 

 

=  Weerstandsvermogen (ratio) 

Figuur 1: Berekening ratio weerstandsvermogen  
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4.1  Waarom heeft de VR een algemene reserve nodig? 

Voordat een tekort is aangevuld door de gemeenten moet een lang proces van 
besluitvorming doorlopen worden met zienswijzen, ook bij relatief kleine bedragen. Dit 
beperkt de mogelijkheden voor de organisatie van de veiligheidsregio om daadkrachtig te 
reageren op wijzigingen in de omgeving. Indien een algemene reserve wordt aangehouden 
kan de organisatie snel en adequaat handelen op voorgekomen risico’s. Daarnaast heeft het 
aanhouden van een algemene reserve het voordeel dat de gemeenten niet gedurende het 
jaar op onverwachte momenten een verzoek krijgen om geld aan te vullen. Ook is het 
voordeel dat de gemeenten niet extra middelen in hun weerstandsvermogen hoeven op te 
nemen om de risico’s bij de veiligheidsregio af te dekken. Het nadeel van een algemene 
reserve bij de veiligheidsregio is dat de gemeente niet zelf over deze middelen kan 
beschikken. 
 

4.2 Algemene reserve versus risicovoorziening 

De algemene reserve dient o.a. als weerstandsvermogen voor de risico’s. De risico’s ten 
opzichte van de algemene reserve geeft het weerstandsratio van de veiligheidsregio. Het 
afzetten van de risico’s ten opzichte van de algemene reserve blijft de praktijk. Met dit 
voorstel beogen we ook om een eenduidige methode te beschrijven die helderheid geeft over 
de hoogte van de algemene reserve, zonder dat hierbij de discussie gevoerd wordt over de 
methode van risico’s bepalen en risico’s waarderen. 
 
Als bij elke wijziging in het totaal van risico’s ook de algemene reserve wordt aangepast krijg 
je veel fluctuaties en mogelijke discussies over de inschatting van de risico’s. Daarnaast kan 
regelmatig geld toevoegen aan de algemene reserve een risico inhouden voor de 
vennootschapsbelasting. De belastingdienst kan dan van mening zijn dat de organisatie zich 
gedraagt als een onderneming. 
 
Er wordt bewust alleen gesproken over de algemene reserve en niet over de 
bestemmingsreserves en de voorzieningen. Bestemmingsreserves worden gevormd voor een 
specifiek doel op basis van een afzonderlijk besluit. Dit doel hoeft dan niet meer in de 
risicoparagraaf meegenomen te worden. Voorzieningen worden gevormd ter afdekking van 
risico’s waarvan het bedrag redelijkerwijs te schatten is. Dergelijke risico’s zijn dan al 
afgedekt en hoeven niet meer voor te komen in de risicoparagraaf. 
 
Om discussies terug te brengen naar de essentie waar het om gaat (de inhoud van de 
risico’s) wordt voorgesteld om een vaste afspraak te maken over de hoogte van de algemene 
reserve als weerstandsvermogen . In combinatie met de jaarlijkse risico-inventarisatie door de 
veiligheidsregio kan dan vervolgens het verschil tussen het weerstandsvermogen en het 
totaal van de risico’s worden bepaald. Dit eventuele negatieve verschil zou dan door 
gemeenten naar verhouding meegenomen moeten worden in de eigen risicoparagraaf. 
 

5. Proces vaststelling, rapportage en wijziging weerstandsvermogen 

5.1 Beleid 

Met het vaststellen van deze notitie door het bestuur van de veiligheidsregio (Algemeen 
bestuur) wordt het beleid rondom het weerstandsvermogen vastgesteld. Deze notitie wordt 
tenminste eens in de vijf jaar herzien, of eerder als daar aanleiding voor is.  

5.2 Risico’s  

In de programmabegroting worden de ongedekte risico’s benoemd en wordt de benodigde 
weerstandscapaciteit berekend. In de bestuursrapportage wordt over de risico’s 
gerapporteerd, indien verwacht wordt dat er een afwijking is ten opzichte van de begroting. In 
de jaarrekening wordt gemeld in hoeverre de risico’s zich daadwerkelijk hebben voorgedaan. 
Nieuwe, gewijzigde of verdwenen risico’s worden bij het uitbrengen van de begroting,  
jaarrekening en de bestuursrapportage als mutatie gemeld.  
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5.3 Rol van het bestuur van de veiligheidsregio 

De rol van het bestuur van de veiligheidsregio is het vaststellen van het beleid rondom het 
weerstandsvermogen, het instellen van nieuwe reserves en de wijzigingen (dotaties en 
onttrekkingen) van bestaande reserves. De veiligheidsregio heeft in dat kader ook een nota 
reserves en voorzieningen. 

5.4 Rol van de kolommen 

De kolommen leveren de informatie rondom de ongedekte risico’s aan voor de planning en 
control documenten van de Veiligheidsregio.  

5.5 Beheerder notitie 

De coördinatie van het beheer van de notitie weerstandsvermogen ligt bij de controller van de 
Veiligheidsregio, inclusief de coördinatie van het beheer van de methode, het proces en de 
berekeningsspreadsheet.  
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Bijlage 1 relevante (wets)artikelen 
 

Weerstandsvermogen 
Conform BBV artikel 11, lid 1, bestaat het weerstandsvermogen 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 de relatie tot de financiële positie. 

 
Conform BBV artikel 11, lid 2, bevat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 
ten minste: 

a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 
b. een inventarisatie van de risico’s; 
c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s; 
d. een kengetal voor de netto schuldquote, netto schuldquote gecorrigeerd voor alle 

verstrekte leningen, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte; 
e. een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de 

financiële positie. 
 
Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over de wijze waarop de kengetallen 
door provincies en gemeenten worden vastgesteld en in de begroting en het jaarverslag 
worden opgenomen. 
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Bijlage 2 Inventarisatie Risico's 

 


