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Jaarverslag: Paragrafen

3.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

3.1.1

Inleiding

Deze paragraaf laat zien of de financiële positie van de gemeente toereikend is om eventuele financiële gevolgen
van risico’s op te vangen. Wij leggen verantwoording af over de beschikbare weerstandscapaciteit, de benodigde
weerstandscapaciteit, het weerstandsvermogen en de financiële kengetallen.

3.1.2

Vastgesteld beleid

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen

3.1.3

2017

Beschikbare weerstandscapaciteit

In onderstaande tabel is weergegeven hoe de beschikbare weerstandscapaciteit is opgebouwd.

Beschikbare weerstandscapaciteit (bedragen x € 1 miljoen)
Algemene reserve

Jaarrekening Begroting 2017 Begroting 2017
2016
primitief
na wijziging

Jaarrekening
2017

31,7

32,1

36,1

35,7

Onbenutte belastingcapaciteit

1,7

1,7

1,7

2,4

Post onvoorzien

0,1

0,1

0,1

0,1

Meerjarige begrotingsssaldi
Totale weerstandscapaciteit

-

-

-

3,5

33,5

33,9

37,9

41,7

De totale weerstandscapaciteit is gestegen van € 33,5 miljoen naar € 41,7 miljoen. De toename van € 8,2 miljoen
wordt verklaard door de volgende zaken:
1. Voor het eerst zijn de meerjarige begrotingssaldi van € 3,5 miljoen meegenomen in de weerstandscapaciteit. Dit
is conform de nota Reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen.
2. De onbenutte belastingcapaciteit valt € 0,7 miljoen hoger uit dan begroot. De onbenutte belastingcapaciteit
bestaat uit de middelen die gegenereerd kunnen worden door de tarieven van de gemeentelijke belastingen en /
of heffingen te verhogen.
3. De algemene reserve is met € 4 miljoen gestegen. Deze stijging is bij de tussenrapportage 2017 (kolom begroting
2017 na wijziging) toegelicht.
4. De begrotingsaldi zijn gebaseerd op de actuele saldi 2018 tot en met 2021 (t/m besluitvorming maart 2018).
Met nadruk merken wij op dat het jaarrekeningresultaat 2017 nog niet is opgenomen in de algemene reserve.

3.1.4

Benodigde weerstandscapaciteit

Om de benodigde weerstandscapaciteit te berekenen, zijn allereerst de risico's geïdentificeerd. Vervolgens is gekeken
naar de kans van optreden van het risico: erg onwaarschijnlijk, waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk of er zijn duidelijke
indicatoren die wijzen op optreden. Deze kansen zijn uitgedrukt in procenten. Vervolgens is deze kans
vermenigvuldigd met de financiële grondslag voor de berekening van het risico (kolom bedrag). Als het risico
meerjarige financiële effecten heeft, wordt het risico voor maximaal vier jaar meegenomen in de benodigde
weerstandscapaciteit. Jaar 1 voor 100%, jaar 2 voor 75%, jaar 3 voor 50% en jaar 4 voor 25%. Dat betekent dat vanaf
het jaar van optreden van een risico de gemeente maximaal vier jaar de tijd heeft om het financiële effect voor 100%
in de begroting op te vangen.
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