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Voorwoord 

Voor u ligt het onderzoeksrapport Risicomanagement van de rekenkamer Vlissingen. In 

dit rapport zijn de resultaten opgenomen van het onderzoek dat wij hebben uitgevoerd 

naar het Risicomanagement van de gemeente Vlissingen in de periode december 2012 

tot en met december 2013. In januari 2014 is de ambtelijke reactie ontvangen  en naar 

aanleiding daarvan is het rapport herschreven.  

 

Met het vaststellen van de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement Vlissingen 

heeft de gemeente Vlissingen in april 2009  het startschot gegeven voor het invoeren van 

risicomanagement als een structureel onderdeel van de beleids- en de planning & 

control cyclus. Gemeenten zijn verplicht een dergelijke nota op te stellen, maar in de 

manier waarop zij het weerstandsvermogen en risicomanagement invullen zijn geen 

richtlijnen vastgelegd. Gemeenten moeten dus zelf een beleidslijn formuleren over de in 

de organisatie noodzakelijk geachte weerstand in relatie tot de risico’s. Daartoe volgde 

in medio 2009 de notitie ‘Implementatietraject nota Weerstandsvermogen en 

Risicomanagement’.  

 

Binnen de gemeente Vlissingen staat voorop  dat men wil voorkomen dat 

risicomanagement “ een kunstje van de top van de organisatie” wordt, en daarom heeft 

men gekozen voor een integrale aanpak waarin het beheersen van risico´s gezien wordt 

als een taak van iedereen. 

 

Met ons onderzoek beogen wij de gemeenteraad meer inzicht te verschaffen hoe het 

risicomanagement in de gemeente Vlissingen is vormgegeven, hoe de uitvoering ervan 

in de praktijk verloopt en waar verbeteringen mogelijk zijn. Wij willen hiermee een 

bijdrage leveren aan de controlerende rol van de gemeenteraad. 

 

Tenslotte willen wij de medewerkers van de gemeentelijke organisatie en andere 

instellingen die meegewerkt hebben aan dit onderzoek bedanken voor de positieve 

medewerking. 
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Managementsamenvatting 

Inleiding 

Het risicomanagement kan beschouwd worden als een nieuwe vorm van financieel 

beleid van de gemeente Vlissingen. Het doel van het onderzoek is inzicht te 

verkrijgen in de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het 

risicomanagement van de gemeente Vlissingen en na te gaan hoe het  beleid wordt 

uitgevoerd. 

 

Onderzoeksvragen 

De rekenkamer heeft de onderzoeksvragen als volgt geformuleerd. 

• Op welke manier is het risicomanagement vormgegeven? 

• Wat zijn de aan risicomanagement te stellen eisen?  

• Wat doet de gemeente Vlissingen in de praktijk? 

• Welke aanbevelingen kunnen eventueel worden gedaan ter verbetering van 

risicomanagement? 

 

Bevindingen en conclusies 

Wanneer we kijken naar de beleidskaders van de gemeente Vlissingen ten aanzien 

van Risicomanagement kunnen we concluderen dat aan de meeste criteria wordt 

voldaan (12 van de 17). Aan twee criteria wordt niet voldaan en drie scoren ‘oranje’ 

aangezien deze niet/lastig te toetsen zijn. De totaalscore komt daarmee op groen 

oftewel ‘voldoende’. 

De gemeente Vlissingen scoort volgens de normen van het theoretisch kader een 

‘voldoende’ voor het onderdeel sturen, een ‘matig’ op het onderdeel ‘beheersen’ en 

een ‘onvoldoende’ op het onderdeel ‘toezicht & verantwoorden’. Daarmee komt het 

totaaloordeel van de rekenkamercommissie voor risicomanagement op ‘matig’. Met 

andere woorden, van de 30 normen wordt er aan 10 voldaan (groen), aan zes normen 

wordt deels voldaan (oranje) en aan de overige 14 normen wordt niet voldaan 

(rood). 

 

Aanbevelingen  

Na de conclusies uit het vorige hoofdstuk worden de volgende aanbevelingen voor 

verbeteringen geformuleerd. 

 

Beheersing & Evaluatie 

 Zorg voor een duidelijk en volledig overzicht van beheersmaatregelen: 

o Zoals bijvoorbeeld Orionis Walcheren doet in de Paragraaf 

Weerstandvermogen d.w.z. bij de risico Top 10 ook de beheersmaatregelen 

vermelden (zowel op gemeentelijk als afdelingsniveau).   
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o Met name voor een groot project als het Scheldekwartier is het van belang 

dat de beheersmaatregelen zijn beschreven.  

o De beheersmaatregelen zoals beschreven in de risicoscan van Orionis 

Walcheren zijn niet volledig en zouden aangevuld/gecompleteerd moeten 

worden. 

 Licht in de Paragraaf Weerstandsvermogen de verschillen toe t.o.v. de 

voorgaande risico Top 10, dus welke risico’s nieuw zijn en welke zijn vervallen. 

 Besteed in de Jaarstukken ook aandacht aan het eventuele effect van getroffen 

maatregelen, welke risico’s zich hebben gemanifesteerd en of dit heeft geresulteerd 

in de uitstroom van middelen. 

 

Beleid & Besluitvorming 

 Evalueer en actualiseer het huidige beleid integraal. Dit betekent concreet dat de 

Nota Weerstandsvermogen & Risicomanagement 2009 moet worden herzien en 

dat daarin SMART doelstellingen en kaders kunnen worden opgenomen.  

 Besteed meer aandacht aan risicomanagement in de besluitvorming door een 

risicoparagraaf verplicht te stellen voor alle Raads- en Collegevoorstellen met 

financiële gevolgen. Voor de werkbaarheid kan hiervoor een drempelbedrag worden 

bepaald (dit kan tevens worden opgenomen in de nieuwe Nota 

Weerstandsvermogen). 

 

Weerstandsvermogen & weerstandscapaciteit 

 Verbeter de weerstandscapaciteit door meer te investeren in beheersing van risico’s 

en/of vergroting van de financiële buffer. 

 Herzie de norm voor de weerstandscapaciteit van 0,5 aangezien dit gelijk staat 

aan ruim onvoldoende volgens de norm van het NAR. 

 Normeer het Eigen Vermogen van Orionis Walcheren (> nul). 

 

Informatie & Communicatie 

 Het belang van adequaat risicomanagement is groot in de besluitvorming en 

beheersing van werkzaamheden. Vergroot het besef binnen de organisatie en 

het bestuur voor (het instrumentarium van) risicomanagement. 

 Bepaal hoe de gemeente met de bevolking wilt communiceren over risico’s. 

Vindt de gemeente de communicatie (info op de website en persberichten) op dit 

moment voldoende? 

 Overweeg of door middel van audits het bestuur actiever geïnformeerd kan worden 

over getroffen maatregelen. 

 Maak de Voorziening dubieuze debiteuren zichtbaar in Paragraaf Reserves & 

Voorzieningen 
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1 Inleiding 

1.1 Inleiding 

Dit rapport is gewijd aan het risicomanagement van de Gemeente Vlissingen. Het 

risicomanagement is de laatste jaren van significante betekenis voor de gemeente. De 

belangen zijn groot. Met het risicomanagement tracht de gemeente in “control”  te 

zijn en te blijven. Met ons onderzoek beogen wij de gemeenteraad meer inzicht te 

verschaffen hoe het risicomanagement in de gemeente Vlissingen is vormgegeven en 

de uitvoering ervan in de praktijk is vormgegeven. Wij willen hiermee een bijdrage 

leveren aan de controlerende rol van de gemeenteraad. 

1.2 Aanleiding onderzoek 

De rekenkamer heeft in haar onderzoeksplan 2013 een onderzoek naar het 

risicomanagement aangekondigd. Enerzijds omdat de financiële paragraaf en 

weerstandsvermogen de laatste jaren steeds complexer is geworden. Anderzijds is 

het beleid dat is vastgelegd in de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 

van 2009 tot op heden niet geactualiseerd. 

1.3 Doel & Vraagstelling 

1.3.1 Doel onderzoek 

Het risicomanagement kan beschouwd worden als een nieuwe vorm van financieel 

beleid van de gemeente Vlissingen. Het doel van het onderzoek is inzicht te 

verkrijgen in de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het 

risicomanagement van de gemeente Vlissingen en na te gaan hoe het  beleid wordt 

uitgevoerd. 

1.3.2 Onderzoeksvragen 

De rekenkamer heeft de onderzoeksvragen als volgt geformuleerd. 

• Op welke manier is het risicomanagement vormgegeven (o.a. beleid, 

besluitvorming, systemen, procedures)? 

• Wat zijn de aan risicomanagement te stellen eisen?  

• Wat doet de gemeente Vlissingen in de praktijk (wordt het beleid ook zo 

uitgevoerd, is risicomanagement onderdeel van het besluitvormingsproces, worden 

de procedures gevolgd en de systemen benut)? 

• Welke aanbevelingen kunnen eventueel worden gedaan ter verbetering van 

risicomanagement? 
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1.3.3 Onderzoeksaanpak 

Het onderzoek is gefaseerd uitgevoerd, zie onderstaand schema: 

 

 

 

De gemeente Vlissingen scoort volgens de normen van het theoretisch kader een 

‘voldoende’ voor het onderdeel sturen, een ‘matig’ op het onderdeel ‘beheersen’ en 

een ‘onvoldoende’ op het onderdeel ‘toezicht & verantwoorden’. Daarmee komt het 

totaaloordeel van de rekenkamercommissie voor risicomanagement op ‘matig’. Met 

andere woorden, van de 30 normen wordt er aan 10 voldaan (groen), aan zes normen 

wordt deels voldaan (oranje) en aan de overige 14 normen wordt niet voldaan 

(rood). 

 

De methode van onderzoek bestaat uit zes stappen. 

1. Literatuurstudie: Het risicomanagement van de gemeente wordt sterk beïnvloed door 

het beleid van met name de rijksoverheid en de provincie; wij hebben ons dan ook 

hierin verdiept. 

2. Richtinggevend gesprek: Om ons te oriënteren hebben wij een verkennend gesprek 

gevoerd met een manager van de gemeente Vlissingen.  

3. Dossieronderzoek: Wij hebben enkele dossiers onderzocht, jaarstukken bestudeerd en 

kennis genomen van memo’s, beleidsstukken en vergaderverslagen.  

4. Interviews: Hierna zijn zeven interviews gehouden. Van de interviews is een verslag 

gemaakt, dat voor commentaar is voorgelegd aan de geïnterviewden. In de bijlage is een 

lijst van de geïnterviewde personen opgenomen. 

5. Rapportage: Na completering van onze gegevens is het conceptrapport geschreven en 

voorgelegd aan het ambtelijk apparaat. 

6. Wederhoor: De conceptrapportage is in voorgelegd aan het College van B&W. Het 

college heeft een commentaar geschreven op het rapport  en op dit commentaar heeft de 

rekenkamer gereageerd met een nawoord (zie de bijlagen). 
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1.3.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk twee zijn de definities en kaders van het onderzoek opgenomen. In 

hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van de manier waarop het gemeentelijk 

risicomanagement is vormgegeven. Er wordt aandacht besteed aan de doelstellingen 

van risicomanagement, de procedures en richtlijnen die zijn vastgesteld en de methoden 

en systemen. In het daarop volgende hoofdstuk wordt een drietal casussen beschreven 

die dienen voor de case study. In de laatste hoofdstukken zijn de conclusies en 

aanbevelingen verwoord. 

In de bijlagen vindt u tenslotte de belangrijkste punten uit het ambtelijk en bestuurlijk 

wederhoor en het nawoord van de rekenkamercommissie naar aanleiding van het 

wederhoor. 
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2 Definities & Kaders 

2.1 Inleiding 

De gemeente Vlissingen heeft integraal risicomanagement ingevoerd als middel om ‘in 

control’ te zijn. Om te kunnen beoordelen of dit op een doeltreffende manier is gedaan, 

is een beoordelingskader nodig. Door de rekenkamer is een beoordelingskader 

opgesteld met normen en verwachtingen. 

 

Dit kader wordt gevormd door de definitie van een aantal kernbegrippen, de wettelijke 

kaders en een aantal theoretische inzichten die op het terrein van risicomanagement 

gangbaar zijn. Dit is vertaald in een normenkader waaraan getoetst kan worden. In deze 

normen staat beschreven hoe het proces van risicomanagement idealiter verloopt. 

 

In dit hoofdstuk geven wij aan welke begrippen en definities wij hebben gehanteerd. 

Ook het algemene beleidskader en het beoordelingskader  dat wij hebben gebruikt in dit 

onderzoek, worden nader toegelicht.  

In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe het beleidskader van de gemeente Vlissingen er 

uit ziet. 

 

2.2 Begrippen en definities 

Voor dit onderzoek worden de volgende definities gehanteerd: 

 

Risico 

Een risico is de kans op een gebeurtenis die een (negatief) effect heeft op de 

bedrijfsvoering en/of financiële positie, vermenigvuldigd met de impact (omvang) 

van de gebeurtenis. Verschillende soorten risico’s zijn o.a.: economische, politieke, 

juridische, milieu, financiële, sociale etc. 

 

Risicomanagement 

Risicomanagement is een periodiek terugkerend proces dat bestaat uit een aantal 

onderdelen: 

• Identificeren van risico’s 

• Kwantificeren van risico’s 

• Definiëren en implementeren van beheersmaatregelen  

• Financieel afdekken van risico’s1  

 

Beheersmaatregel  

Activiteiten om geïdentificeerde risico’s te voorkomen dan wel beheersen. Daarbij 

wordt onderscheid gemaakt in harde en zachte maatregelen: 
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• Hard: meten en rapporteren, risicocommissie, richtlijnen en procedures, 

risicolimieten, gedocumenteerde processen, auditprocessen, systemen 

• Zacht: risicobewustzijn, mensen, kennis en vaardigheden, beloningen, 

integriteit, cultuur en waarden, vertrouwen en communicatie .   

 

Weerstandsvermogen 

De mate waarin onverwachte financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen. 

(Dit kan worden uitgedrukt in een ratio, zie BBV art. 11 op p. 12) 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weerstandscapaciteit 

De weerstandscapaciteit van een organisatie is het geheel van middelen en 

mogelijkheden om niet begrote, onverwachte en substantiële kosten te dekken. 

 

In control 

Een geheel van maatregelen, van het bestuur en de leiding dat erop is gericht om met 

minimale inspanning, optimaal, zeker te stellen en vast te stellen dat door hen 

geformuleerde doelen worden gehaald.  

2.3 Beoordelingskader 

2.3.1 Algemeen kader 

In dit onderzoek zoeken we aansluiting voor de normstelling bij het begrip 

‘governance’. ‘Governance’ betekent in dit kader: 

Het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en 

toezicht houden van een organisatie, gericht op een effectieve en efficiënte realisatie 

van doelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en 

verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden. (Ministerie van 

Financiën, 2001). De vier gehanteerde begrippen lichten we hieronder kort toe. 

Risico’s 

Economisch 

Politiek 

Juridisch 

Milieu 

Weerstandscapaciteit 

Algemene reserve 

Onbenutte 

belastingcapaciteit 

Stille reserves 

Post onvoorzien 

Grondexploitaties 

Rente over reserves 
Weerstandsvermogen 

Verzekeringen 

Voorzieningen 

Beheersmaatregelen 
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Sturen 

Het sturen bestaat uit alle activiteiten waarbij de gemeente richting geeft. De kracht 

van sturing ligt in het op tijd afspraken maken en (contractueel) vastleggen van 

(prestatie)afspraken. Als heldere afspraken niet vooraf worden gemaakt en 

vastgelegd, kan de gemeente gedurende het uitvoeringsjaar niet bijsturen.  

Beheersen 

Beheersen bestaat uit een stelsel van maatregelen en procedures. Deze moeten de 

gemeente zekerheid geven dat het blijvend de goede kant op gaat. Onderwerpen die 

belangrijk zijn bij het beheersen zijn, terugkoppeling, de rapportages en de 

ingerichte functiescheiding. 

Verantwoorden 

Over alle (gedelegeerde) taken en bevoegdheden moet informatie worden verschaft. 

De verantwoording bestaat uit drie aspecten: de doeltreffendheid, de doelmatigheid 

en de rechtmatigheid. 

Toezicht houden 

Voor alle partijen is het van belang dat de continuïteit wordt gewaarborgd. De 

toezichthouder richt zich daarom niet alleen op de marginale toetsing van kwaliteit 

en inhoudelijke risico’s, maar vooral ook op het financiële v lak. De toezichthouder 

moet mogelijkheden hebben om corrigerende maatregelen te treffen.  

Voor de normstelling leidt dit tot de volgende drie thema’s: 

 Sturen door de gemeenteraad: kwaliteit van de door de gemeenteraad 

vastgestelde beleidskaders en de doorvertaling daarvan. 

 Beheersen door het College van B&W: uitvoering van het beleid door de 

gemeente. 

 Verantwoording en toezicht: mate waarin ambtelijk apparaat en college van B&W 

verantwoording aflegt en waarmee de gemeenteraad inzicht kan verwerven in 

hoeverre de beleidsdoelstellingen zijn gerealiseerd. 

 

2.3.2 Wettelijk kader 

Naast het genoemde algemene kader geldt voor risicomanagement een aantal 

juridische kaders. Deze wet- en regelgeving op het gebied van risicomanagement is 

vastgelegd in de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 

 

Financiële verordening  

Artikel 212 van de Gemeentewet geeft aan de Raad de opdracht om bij 

verordeningen de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor 

het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast te 

stellen .  
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Artikel 212 Gemeentewet  

1. De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, 

alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële 

organisatie vast. Deze verordening dient te waarborgen dat aan de eisen van 

rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan.  

2. De verordening bevat in ieder geval:  

a. regels voor waardering en afschrijving van activa;  

b. grondslagen voor de berekening van de door het gemeentebestuur in rekening te 

brengen prijzen en van tarieven voor rechten als bedoeld in artikel 229b, alsmede, 

voor zover deze wordt geheven, voor de heffing bedoeld in artikel 15.33 van de Wet 

milieubeheer;  

c. regels inzake de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten 

van de financieringsfunctie, alsmede inzake de administratieve organisatie van de 

financieringsfunctie, daaronder begrepen taken en bevoegdheden, de 

verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening.  

 

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 

Op 17 januari 2003 is landelijk het ‘Besluit Begroting en Verantwoording provincies 

en gemeenten’ (BBV) vastgesteld. Het BBV bevat voorschriften voor de inrichting 

van de begroting en het jaarverslag en de jaarrekening. O.a. is een verplichting 

opgenomen dat in de begroting en het jaarverslag een zevental paragrafen moet 

worden opgenomen met dwarsdoorsneden van het beleid.  De volgende artikelen uit 

het BBV zijn van belang: 

- In artikel 9, lid 2 sub b. is bepaald dat de begroting een paragraaf 

 weerstandsvermogen bevat; 

- Artikel 11 definieert de minimale inhoud van deze paragraaf (zie hieronder);  

- Artikel 26 regelt hetzelfde, maar dan voor de jaarstukken.  

  

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 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.  



                                                           

 

 

 

Onderzoek ” Risicomanagement”  

15 

Artikel 17 van de (Financiële) verordening (uit 2012) geeft het College de volgende 

opdrachten:  

 

Artikel 17 Financiële verordening Vlissingen 

1. Het College biedt ten minste eenmaal in de vier jaar een (bijgestelde) nota 

weerstandsvermogen en risicomanagement aan. In deze nota wordt ingegaan op het 

risicomanagement, het opvangen van risico’s door verzekeringen, voorzieningen, het 

weerstandsvermogen of anderszins. In de nota wordt tevens het gewenste 

weerstandscapaciteit bepaald. De Raad stelt de nota vast binnen twee maanden 

nadat de nota is aangeboden. 

2. Het College geeft aan in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en 

van de jaarstukken de risico’s van materieel belang en een inschatting van de kans 

dat deze risico’s zich voordoen.  

3. Het College geeft aan in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en 

van de jaarstukken de weerstandscapaciteit en in hoeverre schade en verliezen als 

gevolg van de risico’s van materieel belang met de weerstandscapaciteit kunnen 

worden opgevangen. 

 

In het BBV is wettelijk geregeld dat er een paragraaf weerstandsvermogen 

opgenomen moet zijn in de begroting en de jaarstukken. In de paragraaf 

weerstandsvermogen kan verwezen worden naar deze nota “Weerstandsvermogen 

en Risicomanagement gemeente Vlissingen”. 

2.3.3 Theoretisch kader 

Uit de bestudeerde literatuur komt een aantal methoden en modellen naar voren. 

Deze worden hierna beschreven. 

 

COSO 

COSO is een management model dat is ontwikkeld door The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Dit comité, 

bestaande uit een aantal private organisaties, heeft in 1992 naar aanleiding van een 

aantal boekhoudschandalen en fraudegevallen aanbevelingen gedaan en richtlijnen 

aangegeven ten aanzien van interne controle en interne beheersing. In 1994 is daar 

nog een aanvulling opgekomen en werd dit samengevoegd in het COSO-rapport. Dit 

rapport is bedoeld om aan organisaties een uniform en gemeenschappelijk 

referentiekader voor interne controle aan te bieden en om het management te 

ondersteunen bij de verbetering van het interne controlesysteem. In 2004 werd het 

model geactualiseerd, werden elementen toegevoegd en aangepast. Dit 

geactualiseerde model richt zich niet meer alleen op interne controle maar op het 

gehele interne beheersingssysteem en staat bekend als COSO II of Enterprise Risk 

Management Framework (ERM). 
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Figuur 2.2: COSO model 

 

Als een organisatie haar doelstellingen wil bereiken dan gaat ze om met risico’s en 

gaat ze deze risico's beheersen. COSO beschrijft en definieert hiervoor de 

verschillende elementen van een intern beheersingssysteem. Het model geeft in de 

COSO-kubus de directe relatie weer tussen: 

 De doelstellingen van een organisatie 

 De controlecomponenten 

 De activiteiten/eenheden waarvoor de interne controle benodigd is 

Ook de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement Vlissingen is gebaseerd op 

de principes van het COSO-model. 

 

NAR-model 

Het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR) heeft een stappenplan 

ontwikkeld voor de invoering van risicomanagement. Het stappenplan is bedoeld als 

richtlijn voor het verder professionaliseren van risicomanagement bij gemeenten. 

Het stappenplan van het NAR omvat de onderstaande stappen: 

1. Bepaal wat onder risicomanagement wordt verstaan 

2. Geef aan wat de gemeente wil bereiken met risicomanagement; 

3. Kies een praktische risicomanagementmethode; 

4. Bepaal de wijze van rapportage; 

5. Benoem een risicomanager en kwaliteitsbewaker; 

6. Maak alle managers/chefs verantwoordelijk voor hun risico’s. 

 



                                                           

 

 

 

Onderzoek ” Risicomanagement”  

17 

Door aan te geven in welke mate een gemeente de stappen van de aanpak heeft 

ingevuld, kan een beeld worden gevormd van de “professionaliteit” van 

risicomanagement binnen de gemeente. Het NAR model is wat minder uitgewerkt 

dan COSO, maar wellicht daardoor meer praktisch toepasbaar en haalbaar voor 

gemeenten. De boodschap van beide systemen: risicomanagement beleggen binnen 

alle lagen van de organisatie en het voorgestelde proces van risicomanagement 

verschilt niet (bij NAR of COSO systeem)1. 

 

Governance model t.a.v. Risicomanagement 

In het handboek Risicomanagement van Deloitte staat dat het 

risicomanagementproces begint met het benoemen van doelstellingen, het bepalen 

van de structuur en het inrichten van processen. Hierna volgt men de zes stappen 

van het risicomanagementproces (zie onderstaande figuur). Zo wordt een gedegen, 

continu proces opgebouwd ten gunste van de verbetering van risicomanagement.  

 

 
2Figuur 2.1: Goverance model in relatie tot risicomanagement (Deloitte p. 56) 

 

2.4 Matrix met toetsingsnormen 

De in bovengenoemde paragrafen aan risicomanagement te stellen algemene, 

wettelijke en theoretische eisen zijn vertaald in onderstaand theoretisch 

normenkader: 

                                                           

 

 

 

 

1Risico’s in balans, gemeente Oegstgeest, 2008 p. 7 
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 Toetsingsnorm T.b.v. 
deelvraag  

A STUREN 1+2 

1 Het beleid rondom risicomanagement is vastgelegd (incl. SMART doelstellingen). 1 

2 Het is bepaald wie eindverantwoordelijk is voor het identificeren, sturen en 
verantwoorden omtrent risico’s. 

2 

3 De organisatie heeft gedefinieerd wat onder een risico wordt verstaan. 1 

4 Risicoanalyse en –signalering maakt deel uit van de reguliere P&C cyclus. 2 

5 De wijze waarop identificatie en kwantificering van risico’s moet plaatsvinden is 
vastgesteld (methode). 

2 

6 Het is bepaald wat een acceptabele verhouding is tussen de beschikbare 
weerstandscapaciteit en de risico’s. 

1 

7 De minimale/maximale omvang van de weerstandscapaciteit is bepaald. 2 

8 Er is bepaald op welke wijze bij individuele voorstellen gerapporteerd moet worden 
over de risico’s en de hierbij getroffen maatregelen (besluitvorming). 

1 

9 Er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop over de risico’s moet worden 
gerapporteerd (en bepaald is aan wie, welke informatie m.b.t. de ontwikkeling v/d 
risico’s, evaluatie v/d beheersmaatregelen, nieuwe en vervallen risico’s). 

1 

10 Het is bepaald dat als gerapporteerd wordt over de risico’s dat evt. gevolgen voor de 
inwoners van Vlissingen worden gemeld. 

1 

 
B BEHEERSEN 

 
2+3 

1 De uitvoering (van risicomanagement) vindt plaats binnen alle lagen in de organisatie. 2 

2 De risico’s zijn geïnventariseerd. 3 

3 Er heeft een risicobeoordeling plaatsgevonden (prioritering) en per risico is een 
reactie of zijn beheersmaatregelen geformuleerd. 

2 

4 De beschreven beheersmaatregelen zijn geïmplementeerd. 3 

5 De risicoanalyse wordt regelmatig geactualiseerd en de frequentie van actualisatie is 
vooraf vastgelegd. 

2 

6 Er is een duidelijk methodiek voor het in beeld brengen, houden en sturen rondom 
risico’s en deze is bekend in de organisatie. 

2+3 

7 In de methode is voldoende aandacht voor het omschrijven, kwantificeren, evalueren 
van risico’s, het formuleren van beheersmaatregelen en het aanwijzen van 
verantwoordelijken. 

2 

8 Er is voldoende financiële ruimte aanwezig om de risico’s op te vangen. 3 

9 Risicomanagement maakt integraal onderdeel uit van de besluitvorming. 2 

10 Bij de risicoanalyse worden ook de voor- of nadelige gevolgen voor de burger in kaart 
gebracht. 
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C VERANTWOORDEN EN TOEZICHT 
 

3 

1 De vooropgestelde doelen van risicomanagement worden in de praktijk gerealiseerd. 3 

2 Er wordt gerapporteerd over evt. nieuwe risico’s + impact t.o.v. de vorige rapportage. 3 

3 Er wordt gerapporteerd over het effect van de getroffen beheersmaatregelen. 3 

4 Er wordt gerapporteerd over welke risico’s zich hebben gemanifesteerd en of deze 
hebben geresulteerd in een uitstroom van middelen. 

3 

5 Er wordt regelmatig met de bevolking gecommuniceerd over de risico’s. 3 

6 De geïdentificeerde risico’s passen binnen de door de Raad gestelde kaders. 3 

7 De vooraf gemaakte afspraken tussen Raad, college en gemeentelijke organisatie over 
risicomanagement worden in de praktijk nageleefd en dit is aantoonbaar. 

3 

8 De gemeente(raad) heeft voldoende zicht op de getroffen maatregelen (kosten/baten 
afweging en d.m.v. audits). 

3 

9 Een afzonderlijke risicoparagraaf maakt onderdeel uit van de individuele voorstellen 
en de P&C documenten. 

3 

10 Grote opgetreden risico’s worden geëvalueerd (oorzaak, voorzien of niet, getroffen 
beheersmaatregelen, impact, kans op herhaling, evt. nieuwe maatregelen) 

3 

  

In het volgende hoofdstuk wordt het risicomanagement bij de gemeente Vlissingen 

beschreven. 
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3 Risicomanagement in de praktijk 

3.1 Gemeentelijk beleidskader 

In de “Financiële verordening gemeente Vlissingen (artikel 212)” wordt het College 

onder andere opgedragen eenmaal in de vier jaar een (bijgestelde) Nota 

Weerstandsvermogen en Risicomanagement aan de Raad aan te bieden. Gemeenten 

zijn dus verplicht een dergelijke nota op te stellen, maar in de manier waarop zij het 

weerstandsvermogen en risicomanagement invullen zijn gemeenten vrij. Hiervoor 

zijn geen richtlijnen vastgelegd. Gemeenten moeten zelf een beleidslijn formuleren 

over de in de organisatie noodzakelijk geachte weerstand in relatie tot de risico’s.  Er 

bestaan tussen gemeenten dus behoorlijke verschillen wat betreft de opzet en 

diepgang van de nota. (aldus de Nota Weerstandsvermogen Vlissingen) 

3.1.1 Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement Vlissingen 

De Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement Vlissingen is in april 2009 

vastgesteld. Doel van deze nota is zorg dragen dat weerstandsvermogen en 

risicomanagement een structureel onderdeel vormen van de beleids- en de planning 

& control cyclus en dat de gemeente voldoende financiële weerstand heeft.   

De in Vlissingen gevolgde werkwijze is de pragmatische insteek, waarbij voor het 

deel risicomanagement is volstaan met kaders op hoofdlijnen en voor het deel 

weerstandsvermogen gekozen is voor een meer concrete kaderstelling door de Raad. 

Dit verschil in diepgang wordt verklaard door de duale rolverdeling tussen Raad en 

College. Risicomanagement is qua uitwerking vooral een bestuurstaak. Het College 

draagt zorg voor een organisatie die in control is en risicomanagement is één van de 

instrumenten die daarbij worden ingezet. Voor wat betreft het weerstandsvermogen 

ligt er een directe koppeling met het budgetrecht van de Raad, vandaar dat men hier 

voor een meer concrete invulling van de kaders heeft gekozen.  

Hieronder volgen de in de Nota opgesomde beleidskaders ten aanzien van 

risicomanagement, risicomatrix, weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen. 

 

Beleidskaders risicomanagement: 

 Algemeen kader voor het risicomanagement is de keus voor een integrale 

aanpak, waarin aandacht is voor alle relevante aspecten: voldoende 

controlebewustheid binnen de organisatie, een deugdelijke inventarisatie van 

risico´s en uiteraard een optimale beheersing daarvan. Uiteraard aangevuld met 

goede informatie en communicatie over risico´s en een voldoende monitoring 

daarvan. 

 Als concrete uitwerking van deze aanpak worden voor de belangrijkste 

werkprocessen (de kritische processen) controlsets vastgesteld die (mede) dienen 

als kader voor risicobeheersing. Alle afspraken die van belang zijn voor 

risicobeheersing, AO/IC, rechtmatigheid, etc. worden hierin ingebed. 
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 Onder kritische processen worden verstaan die processen, welke bij niet goed 

werken leiden tot materiële afwijkingen van de doelstellingen. Hierbij wordt ook 

aansluiting gezocht bij de controleaanpak in het kader van de 

jaarrekeningcontrole door de accountant. 

 Elk college- en raadsvoorstel dat één of meer van de in paragraaf 4.5 van de nota 

beschreven risico´s bevat kent een verplichte risicoparagraaf waarin wordt 

ingegaan op de identificatie, analysering, beoordeling en de beheersing van de 

risico´s. Bij het onderdeel risicobeheersing wordt een keus voorgelegd tussen de 

in de genoemde paragraaf geschetste beheersingsmogelijkheden (beëindigen, 

verminderen, overdragen of accepteren). Tevens wordt aangegeven welke 

financiële dekking in relatie tot het risico aanwezig is. 

 

Beleidskader risicomatrix: 

 Het risicobedrag dat volgt als uitkomst van de risicomatrix –opgesteld conform 

de uitgangspunten in deze nota- dient als basis voor de beoordeling van het 

weerstandsvermogen. 

 De Raad krijgt minimaal twee keer per jaar een actuele risicomatrix voorgelegd 

(bij de jaarrekening en de begroting), waarin de risicoposten zijn gespecificeerd 

en berekend conform de in deze nota opgenomen uitgangspunten. 

 

Beleidskader weerstandscapaciteit: 

 De aanwezige financiële weerstandscapaciteit binnen de algemene middelen op 

de begroting dient als laatste achtervang voor niet op andere wijze gedekte 

financiële risico´s. 

 Incidentele financiële weerstandscapaciteit is aanwezig in de vorm van een 

algemene reserve en een algemene begrotingspost voor onvoorziene uitgaven. 

 Structurele financiële weerstandscapaciteit is aanwezig in de vorm van 

herschikkingsmogelijkheden binnen bestaande budgetten en onbenutte belasting- 

en heffingscapaciteit. 

 Jaarlijks wordt in de begroting en in de jaarrekening gerapporteerd over de 

geraamde respectievelijk de feitelijke omvang van de financiële 

weerstandscapaciteit 

 Het bedrag aanwezig in de algemene reserve dient als basis voor de beoordeling 

van het weerstandsvermogen. 

 

Beleidskader weerstandsvermogen: 

 De beoordeling van het weerstandsvermogen vindt plaats op basis van een norm 

voor de te bereiken dekkingsgraad (= verhoudingsgetal tussen het in de 

risicomatrix berekende netto risicobedrag en de omvang van de algemene 

reserve). 
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 De dekkingsgraad moet minimaal 0,5 zijn. Dit houdt dat het aanwezige 

weerstandsbedrag in de algemene reserve minimaal 50% moet bedragen van het 

berekende risicobedrag.  

3.1.2 Samenhang met de Nota Grondbeleid  

In de Nota Weerstandsvermogen 2009 wordt de samenhang als volgt beschreven: 

 

Met de vaststelling door de Raad in 2005 van de nota grondbeleid is tevens het kader 

gecreëerd voor het risicomanagement gericht op grondexploitaties. De Nota Grondbeleid 

beoogt aan te geven, welk grondbeleidsinstrumentarium wordt ingezet, door wie en op welke 

wijze en hoe daarover verantwoording wordt afgelegd. Dit met het doel het grondbeleid 

optimaal te laten bijdragen aan de realisering het zogenoemde sectorale beleid op het gebied 

van wonen, werken, recreëren, toerisme en economie, verkeer en vervoer, ruimtelijke 

ordening en maatschappelijke ontwikkeling.  

Er is een vaste relatie tussen het onderwerp risicomanagement grondexploitaties en het 

algemene kader van deze nota via het instrument controlset.  

3.1.3 Implementatietraject  

Na de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement Vlissingen volgde medio 

2009 de notitie ‘Implementatietraject nota Weerstandsvermogen en 

risicomanagement’. Daarin is o.a. een stappenplan opgenomen om te komen tot een 

beschrijving van de kritieke processen van de gemeente Vlissingen en is vastgelegd 

op welke wijze aangesloten zal worden bij de bestaande Planning & Control cyclus. 

Bij de kritieke processen horen zogenaamde control sets voor alle processen met een 

groot financieel belang (> 1% van de totale baten in de begroting oftewel € 1,4 mln. in 

2009 ). Verder is beschreven dat de project control in beeld zal worden gebracht en 

de risico’s (per product) opgenomen worden in de Productraming.  

3.2 Interne organisatie & risicomanagement (uitvoering) 

In de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement is aangegeven dat men wil 

voorkomen dat risicomanagement “ een kunstje van de top van de organisatie” 

wordt, en daarom heeft men gekozen voor een integrale aanpak, gebaseerd op het 

COSO-model (zie paragraaf 2.3.3). Dit houdt in dat men het risicomanagement 

zodanig vorm wil geven dat: 

• een cultuur ontstaat, waarin risico´s een expliciet onderdeel zijn van de 

afwegingen bij beslissingen, zodat ze bekend zijn en vervolgens ook de 

benodigde aandacht krijgen om te voorkomen dat ze materialiseren; 

• het beheersen van risico´s gezien wordt als een taak van iedereen; 

• het management de ´lead´ heeft bij het bevorderen van risicobeheersing (en 

niet de staf); 

• bij de invulling van risicomanagement zoveel mogelijk wordt aangesloten bij 

de bestaande beheerstechnieken en instrumenten. 
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Als concrete uitwerking van deze aanpak wordt (volgens de Nota 

Weerstandsvermogen en Risicomanagement Vlissingen) bepaald voor welke soorten 

werk op hoofdlijnen welke beheersinstrumenten worden gebruikt. Alle afspraken die 

van belang zijn voor  risicobeheersing, AO/IC, rechtmatigheid, etc. worden hierin 

ingebed en vormen bij elkaar voor de betreffende werksoort een zogenaamde 

“controlset”.  

De managers van de afdelingen zouden volgens de nota vervolgens in de 

afdelingsplannen de voor hem / haar geldende werkprocessen op, waar een 

controlset bij dient te worden samengesteld. Op deze wijze kan voor de gemeente 

Vlissingen een risicomatrix worden opgesteld. Met deze aanpak wilde men recht 

doen aan de grote diversiteit aan werksoorten en bijbehorende risico´s.  

 

Elke controlset gaat in op de volgende onderdelen: 

 kritische succesfactoren (sturing hierop bepaalt of strategische doelen behaald 

worden); 

 risico´s (gebeurtenissen die het behalen van de strategische doelen kunnen 

belemmeren); 

 beheersmaatregelen gericht op het beschikbaar zijn van betrouwbare 

managementrapportages op het gebied van en op essentiële elementen inzake 

administratieve organisatie en interne controle t.b.v. sturing op de kritische 

succesfactoren en op beheersing van de risico´s; 

 afspraken over financiële dekking van optredende risico´s, waarmee ook de 

verantwoordelijkheden onderstreept worden. 

 

In eerste instantie (2009) is de invoering van het risicomanagement opgepakt door 

het management team (MT) en is een verantwoordelijke aangewezen voor de project 

control. In de notitie ‘Implementatietraject nota weerstandsvermogen en 

risicomanagement’ is aangegeven welke acht stappen genomen zouden worden:  

 

1. Informeren management over de nota 

2. Beschrijven van kritische processen 

3. Beschrijven van de extern- en interngerichte werksoorten 

4. Opstellen control sets 

5. Uitvoeren risicoanalyses voor de kritische processen 

6. In beeld brengen project control (integraal invoegen in bestaande processen 

en producten) 

7. Opbouwen in de productenraming: risico’s benoemen in de producten 

8. Output risicomanagement (w.o. inventarisatie van de risico’s) de 

vermogenspositie en het daaruit voortvloeiende weerstandsvermogen in 

beeld brengen aan de Raad bij de Programmabegroting en de Jaarrekening 
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Met punt acht oftewel het twee maal per jaar informeren van de gemeenteraad wordt 

risicomanagement een continue proces genoemd.  

 

In de Jaarstukken 2011 is de aanpassing van het in 2009 geformuleerde beleid (uit de 

Nota weerstandsvermogen en risicomanagement) aangegeven omdat dit moeilijk 

uitvoerbaar bleek. Anno 2013 is er sprake van een risicoteam dat bestaat uit 

medewerkers van diverse afdelingen. Dit team moet ervoor zorgen dat het 

risicomanagement verder verdiept wordt. De risico’s worden per afdeling 

geïnventariseerd en besproken in het MT. Vervolgens worden de belangrijkste 

risico’s in de gemeentelijke Risico Top 10 opgenomen.  

Vanaf 2011 (Jaarstukken) worden de (52) geïdentificeerde risico’s in de zogenaamde 

risicokaart gepresenteerd:  

 

 
 Figuur 3.1: Risicokaart gemeente Vlissingen (2013) 

 

Sinds enige tijd (2011) wordt voor het inventariseren en vastleggen van de risico’s 

het softwarepakket van het NAR gebruikt, het NARIS systeem. NARIS automatiseert 

het risicomanagementproces en bevat een rapportagetool. Daarnaast is er een 

risicokennisbank met daarin gegevens van andere gebruikers van de software.  

 

3.3 Risicomanagement binnen de Planning &Control-cyclus 

In de P&C cyclus wordt de output van het risicomanagement, de vermogenspositie 

en het benodigde weerstandsvermogen op twee momenten per jaar aan de 

gemeenteraad (ter informatie) voorgelegd. Bij behandeling van de 

Programmabegroting en de Jaarrekening gebeurt dit in de (volgens het BBV 

verplichte) Paragraaf weerstandsvermogen. In deze paragraaf wordt met de Nota 

Weerstandsvermogen en Risicomanagement als leidraad en kader een actueel beeld 

gegeven van de stand van het weerstandsvermogen en risicomanagement. 
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In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat in oktober 2012 de Programmabegroting 

2013-2016 is vastgesteld, deze wordt in 2013 uitgevoerd en in september (dus bijna 

een jaar later) wordt een bestuursrapportage aan de gemeenteraad aangeboden. In 

deze zogenaamde berap wordt echter niet ingegaan op individuele risico’s uit de 

paragraaf Weerstandsvermogen van de Programmabegroting maar alleen op de 

ontwikkeling van het totale weerstandsvermogen. Pas bij de Jaarstukken 2013 (dus 

ergens 2e kwartaal 2014) zal weer teruggekomen worden op deze risico’s oftewel 

anderhalf jaar later. 

3.4 Gemeenteraad & risicomanagement  

Ten aanzien van het afwegen van risico’s in college- en raadsvoorstellen is in de 

Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement Vlissingen opgenomen dat op in 

college- en raadsvoorstellen daarvoor, waar dat van toepassing is, een 

risicoparagraaf moet worden opgenomen voor kredietaanvragen van € 500.000 of 

hoger.  

 

Daarnaast geldt een verplichte risicoparagraaf bij voorstellen, waarvoor één van de 

onderstaande situaties geldt m.b.t. respectievelijk geld, tijd en kwaliteit: 

 25% kans op overschrijding > € 100.000 van een gevraagd budget of krediet;  

 25% kans op overschrijding van doorlooptijd of oplevermoment 

 25% kans op substantieel andere kwaliteit dan in het voorstel weergegeven 

 

Ondanks het feit dat dergelijke grenzen in de praktijk vaak lastig in te schatten zijn 

ziet men in de toepassing hiervan vooral een stimulans om ook niet financiële 

risico´s in beeld te krijgen.  

Bij het opstellen van een risicoparagraaf worden steeds drie stappen doorlopen: 

a. identificatie van risico’s 

b. analyse en beoordeling van risico’s 

c. beheersing van risico’s 

 

In de risicoparagraaf worden de uitkomsten gerapporteerd, zodanig dat het College 

en de Raad zich een oordeel kunnen vormen over de risico´s en de voorgestelde 

wijze van afdoening of beheersing. In de paragraaf weerstandsvermogen van de 

begroting en de jaarrekening kunnen ‘in principe’ en ‘de facto’ alleen eerder door het 

College en / of de Raad geaccepteerde risico´s aan de orde komen. 

 

In de praktijk betekent dit dat de focus van risicomanagement vooral ligt bij de 

grondexploitaties. Zo worden acht maal per jaar in een (besloten) commissie 

vergadering de risicomatrixen besproken. Bij de overige risico’s heeft de 

gemeenteraad een rol bij de vaststelling van de paragraaf Weerstandsvermogen als 

onderdeel van de P&C producten (begroting, berap, jaarrekening).  
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3.5 Risicomanagement in cijfers 

In de Programmabegroting 2009-2012 werd, in afwachting van de nota 

Weerstandsvermogen en risicomanagement, bepaald dat de algemene reserve ten 

minste 10% van de algemene uitkering 2008 moest bedragen zijnde € 4,5 mln. De 

weerstandscapaciteit bedroeg op dat moment: 

 

Algemene reserve (vrij besteedbaar) € 4,5 mln. 

Bestemmingsreserves € 4,5 mln. 

Voorzieningen voor verplichtingen, risico’s en verliezen € 2,3 mln. 

Onderhoudsvoorzieningen € 0,4 mln. 

Totaal € 11,7 mln. 

 

In de inventarisatie van de risico’s werd ingegaan op de budgettaire risico’s, de 

risico’s op eigendommen en de organisatierisico’s.  

 

Anno 2014 wordt ook naar de onbenutte belastingcapaciteit gekeken en zijn de 

bedragen als volgt: 

 

Reserves (vrij besteedbaar) € 14,5 mln. 

Onbenutte belastingcapaciteit PM 

Onvoorziene uitgaven € 0,4 mln. 

Stille reserves PM 

Totaal € 14,9 mln. 

 

In de Programmabegroting 2014-2017 vindt tevens een koppeling aan het 

weerstandsvermogen plaats. Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een 

kengetal (ratio) aan de hand waarvan een beoordeling kan worden gegeven. (De 

beoordeling is volgens de norm van het NAR en de Universiteit Twente). Vlissingen 

scoort hierbij een 0,76 hetgeen overeenkomt met de beoordeling onvoldoende. Het 

streven is om de ratio te verhogen naar een waarde tussen de 0,8 en 1,4 (oftewel 

matig of voldoende). Een ratio ≥ 1 betekent dat het weerstandsvermogen groot 

genoeg om de risico’s financieel geheel af te dekken. 

 

Uit de Jaarstukken blijkt dat de score op weerstandscapaciteit en de ratio de 

afgelopen jaren als volgt is verlopen: 
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 Weerstands-

capaciteit 

Ratio weerstandsvermogen Beoordeling 

2009 € 6,0 mln. € 4,5 mln. / € 6 mln. = 0,75 Onvoldoende  

2010 € 15,8 mln. € 15 mln. / € 15,8 = 0,95 Matig  

2011 € 9,0 mln. € 9 mln. / € 23,5 mln. = 0,38 Ruim onvoldoende 

2012 € 9,2 mln. € 9,2 mln. / € 21,2 mln. = 0,43 Ruim onvoldoende 

2013 € 13,6 mln. € 14,2 mln./€ 18,9 mln. = 0,75 Onvoldoende 

 

In de ombuigingsnota 2013 wordt daarnaast de ambitie uitgesproken om de 

reservepositie te verhogen tot € 33 mln. in 2020 (en de schuldpositie te verlagen met 

€ 30 mln.). Er worden daarnaast nog meer voorstellen gedaan ter vergroting van de 

weerstandscapaciteit maar dit wordt niet doorvertaald in de ratio 

weerstandsvermogen. 
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4 Uitwerking casussen  

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het in de praktijk uitgevoerde beleid t.a.v. risicomanagement 

uitgewerkt aan de hand van een drietal casussen. 

De voor het onderzoek gekozen casussen zijn: het proces (dubieuze) debiteuren, de 

grondexploitatie Baskenburg III en de Gemeenschappelijke Regeling Orionis 

Walcheren. Deze onderwerpen zijn gekozen omdat zij behoorlijke financiële 

afwijkingen vertoonden in de Bestuursrapportage 2012. Daarnaast beslaan zij 

verschillende beleidsterreinen zodat voor het onderzoek het risicomanagement op 

deze verschillende onderwerpen vergeleken kan worden. 

 

4.2 Proces (dubieuze) debiteuren 

In tijden van economische tegenwind is het van belang de ontwikkeling van de 

debiteuren goed te bewaken. In de Bestuursrapportage 2012 is aangegeven dat de 

voorziening dubieuze debiteuren met € 250.000 moet worden verhoogd  tot € 1,5 mln. 

(= nadeel) als gevolg van het faillissement van één debiteur. In 2011 bedroeg het 

nadeel € 128.000, in 2010 ging het om een bedrag van € 109.000 en in 2009 moest € 

40.000 ten laste van de exploitatie worden gebracht. Een groot deel van de 

vorderingen komt voort uit publiekrechtelijke taken, de kredietwaardigheid wordt 

niet beoordeeld maar bij de tariefbepaling wordt rekening gehouden met een 

bepaald percentage oninbaarheid.  

In de programmabegroting 2013-2016 wordt de voorziening dubieuze debiteuren 

niet genoemd in de paragraaf reserves & voorzieningen3. In de bestuursrapportage 

wordt wel gemeld dat het benodigde saldo van dubieuze debiteuren is bepaald en 

dat op grond daarvan geen mutatie van de voorziening heeft plaatsgevonden. 

 

Kaders 

De voor het proces (dubieuze) debiteuren geldende kaders zijn: 

 Nota reserves en voorzieningen 2003   

 Raadsvoorstel Reserves & voorzieningen 2006 

 Financiële verordening (art. 212) 

 AO/IC beschrijving ( zie bijlage 1) 

                                                           

 

 

 

 

3 Conform de verslaggevingsvoorschriften wordt de voorziening in mindering gebracht 

op de balanspost debiteuren. 
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Risicoanalyse 

De kans dat debiteuren niet altijd betalen wordt niet expliciet als risico aangemerkt. 

Desondanks is er een voorziening dubieuze debiteuren en deze bedroeg eind 2012 

ruim € 1,6 mln. De omvang van de voorziening geeft in feite aan hoe groot het risico 

voor de gemeente is.  

Hoewel dit (net) groter is dan 1% van het totaal van de in 2012 begrote baten (€ 146,3 

mln.) wordt het proces binnen de gemeente Vlissingen niet aangemerkt als risico en 

komt het niet voor in de risico Top 10. In de Bestuursrapportage 2012 was de extra 

toevoeging aan de post dubieuze debiteuren de derde grootste (financiële) 

tegenvaller na Orionis Walcheren (gemeentelijk aandeel in tekort € 2 mln.) en niet 

gerealiseerde bezuinigingen (€ 1,5 mln.). 

 

Beheersmaatregelen 

Ten aanzien van (dubieuze) debiteuren kunnen de volgende beheersmaatregelen 

worden onderscheiden: 

 Procesafspraken over afboeken debiteuren; 

 Procesafspraken over (op)volgen vorderingen; 

 (Afspraken over de hoogte van de) voorziening dubieuze debiteuren; 

 Afspraken over informeren bestuur over debiteuren. 

Bovenstaande afspraken zijn toegelicht in een interview met de 

rekenkamercommissie.  

 

Monitoren resultaten 

Ter voorkoming van oninbare vorderingen wordt in Vlissingen in eerste instantie 

veel aandacht besteed aan de juistheid van de facturen en het invorderingsproces. 

Pas na faillissement of uitspraak van de rechter wordt een vordering als oninbaar 

bestempeld en afgeboekt.   

Het proces rondom debiteuren bestaat uit het bespreken van de vorderingen en dit 

gebeurt elke twee weken. Maandelijks wordt een rapportage opgesteld die wordt 

toegezonden aan het college van B&W. Periodiek wordt tevens bekeken of de 

voorziening voldoende groot is om het risico af te dekken.  

 

Toezicht & verantwoording 

De verantwoording van de post (dubieuze en oninbare) debiteuren aan de 

gemeenteraad gebeurt via de bestuursrapportage en de jaarrekening oftewel twee 

keer per jaar.  

In de verplichte paragraaf Reserves en voorzieningen wordt op hoofdlijnen ingegaan 

op het beleid rondom de reserves en voorzieningen. De stand per begin en einde van 

het boekjaar worden in een tabel weergegeven (zie hieronder) en de dotaties en 

onttrekkingen worden vermeld. De voorziening dubieuze debiteuren wordt echter 

niet apart vermeld. 
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Bron: Programmabegroting 2014-2017, p. 109 

 

In Vlissingen is ervoor gekozen de Nota reserves & voorzieningen niet jaarlijks te 

actualiseren maar alleen op aangeven van de gemeenteraad. In de 

programmabegroting 2014-2017 worden alleen de reserves nader toegelicht, de 

voorzieningen worden alleen vermeld in de overzichtstabel. 
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4.3 Grondexploitatie Baskenburg III (fase 1) 

Het project (grondexploitatie) betreft een ontwikkeling van woningbouw op de 

locatie Baskenburg III (het zogenaamde Bunkerterrein) en daarbij zou het gebied 

tevens een groen karakter krijgen. Het is gelegen aan de zuidzijde van de Sloeweg en 

aan de oostzijde van de Hercules Segherslaan. Het programma beslaat circa 227 

woningen, een kantorenlocatie en een park.  

Het project is opgestart in 2001-2002 en de eindwaarde staat op 1 januari 2014. De 

totale begroting voor het project bedroeg € 10 mln. (prijspeil 2011) met een verwacht 

tekort van € 3,2 mln.  

 

Omdat het project Baskenburg III al dateert van voor de invoering van het 

risicomanagement is eveneens aangegeven wat voor een actueel project wordt 

gedaan aan risicomanagement. De door de gemeente aangewezen ‘best practice’ is 

het project Scheldekwartier. 

 

Kaders 

De voor het project geldende kaders zijn: 

 Planexploitatie (1004 Baskenburg III)  

 Control set projecten (zie implementatieplan risicomanagement) 

 Nota grondbeleid 2009 

 Paragraaf grondbeleid (steeds in programmabegroting en bestuursrapportage) 

 

Voor het project Scheldekwartier gelden eveneens bovengenoemde kaders, daarnaast 

kunnen de volgende documenten als kaders worden beschouwd: 

 Masterplan 2006 

 Ontwikkelvisie 2011 

 Stedenbouwkundig plan + herzieningen 

 

Risicoanalyse 

Het project Baskenburg III staat niet in de gemeentelijke risico Top 10. In de 

rapportage over deze ‘grex’ staan de volgende risico’s omschreven:  

 Afzetrisico t.a.v. het geplande woningbouwprogramma 

 Risico t.a.v. de verplaatsing van de hondenvereniging 

 

In de tweede herziening van het plan in 2012 zijn de risico’s geactualiseerd. Het 

afzetrisico wordt nog steeds genoemd (voor de laatste woningen) en daarnaast is een 

nieuw risico gedefinieerd (ontwikkeling appartementencomplex). De risico’s zijn niet 

gekwantificeerd. 
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Scheldekwartier: 

 Zowel kwalitatief als kwantitatief (Monte Carlo methode) die dient als input voor de 

gemeentebrede risico-inventarisatie; 

 Eigen risico Top 12 met o.a. samenwerkings-, afzet en imagorisico’s. 

 

Beheersmaatregelen 

In de rapportage over grondexploitatie Baskenburg III staan geen 

beheersmaatregelen genoemd. Voor het project Scheldekwartier is een aparte 

risicoanalyse opgesteld hierin wordt echter niet gesproken over beheersmaatregelen, 

alleen over de benodigde risicoreservering. De bij de in de risicotabel verwoorde 

risico’s behorende maatregelen zouden eind 2013 worden geformuleerd. 

In 2011 is middels de motie ‘grondbedrijf passief’ het grondbeleid van de gemeente 

Vlissingen passief in plaats van actief geworden. Het idee is dat met een facilitair 

grondbedrijf minder risico wordt genomen en daardoor te zijner tijd de reserve 

grondbedrijf kan worden verlaagd4. 

 

Monitoren resultaten 

In de wekelijkse stafvergadering kan indien nodig de voortgang van het project aan 

de orde komen. Bij dit overleg zijn de betrokken wethouder(s), de projectleider, de 

planeconoom en eventueel financieel adviseur aanwezig. 

 

Scheldekwartier: 

 In het maandelijks projectleidersoverleg worden zowel de risico’s als kansen besproken; 

 Er wordt gewerkt volgens een processchema risicomanagement van Metrum (zie bijlage 1); 

 In 2011 is een workshop georganiseerd ter inventarisatie van risico’s en kansen en dit is in 

het najaar 2013 weer gebeurd ter actualisatie van deze inventarisatie. 

 

Toezicht & verantwoording 

In de bestuursrapportage en jaarrekening wordt verantwoording afgelegd aan de 

gemeenteraad. Er is een apart overzicht bij de bestuursrapportage waarin de 

afwijkingen grondexploitaties worden beschreven. Daarnaast wordt middels 

zogenaamde herzieningen inzicht gegeven in de financiële ontwikkeling van de 

grondexploitaties.  

                                                           

 

 

 

 
4 Programmabegroting 2013-1016 p. 113 
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Bij de bestuursrapportage 2012 werd bijvoorbeeld gemeld dat de financiële uitkomst 

van dit project in beeld zou worden gebracht bij de tweede herziening. In de 

jaarstukken 2012 is aangegeven dat de voorziening Baskenburg III met € 381.000 

moest worden verhoogd naar € 3.252.000.  

In de bestuursrapportage 2013 is de afwijkingrapportage niet meer opgenomen. Deze 

wordt nu zes maal per jaar ter informatie aangeboden aan de betreffende commissie. 

Daarnaast is aangegeven dat de herzieningen twee maal per jaar in een aparte 

raadsvergadering  behandeld worden te weten in mei en in oktober (met daarbij een 

toelichtende presentatie en de mogelijkheid tot het stellen van vragen). Tenslotte 

worden grondexploitaties periodiek besproken in de (besloten vergaderingen van 

de) zogenaamde auditcommissie. Deze commissie komt twee tot drie maal per jaar 

samen en de gemeenteraad krijgt de verslagen hiervan. Voor het Scheldekwartier 

worden aanvullend nog aparte stuurgroepvergaderingen gehouden waarin de 

risico’s aan de orde worden gesteld.  

  

 

Bron: Notitie kwantitatieve risicoanalyse grex Scheldekwartier (Metrum, 2012) 
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4.4 Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren 

Orionis is een werk- leerbedrijf dat een aantal regelingen (WSW, WWB, 

schuldhulpverlening) uitvoert voor de Walcherse gemeenten (Vlissingen, Veere, 

Middelburg). Per 1 januari 2012 is de juridische fusie tussen de Sociale Dienst 

Walcheren en LétÉ gerealiseerd. De organisatorische fusie zal in de loop van 2013 

plaats vinden. 

In de Bestuursrapportage 2012 is gemeld dat rekening moet worden gehouden extra 

kosten van € 2 mln. in 2012. Hier tegenover staat wel een meevaller van de 

Rijksbijdrage WWB ad € 1,2 mln. Echter er wordt in de bestuursrapportage niet 

gesproken over risico’s verbonden aan de nieuwbouw en daarmee samenhangende 

verkoop van de bestaande panden (Mercuriusstraat 19 te Vlissingen, vraagprijs € 

1,25 mln.).  

 

Kaders 

De voor Orionis Walcheren geldende kaders zijn: 

 GR Orionis Walcheren 2012 

 Beleidsplan 2011-2014 Orionis Walcheren (geactualiseerd per 17 februari 2012) 

 Paragraaf verbonden partijen (Begroting gemeente Vlissingen) 

 Paragraaf Weerstandsvermogen (Begroting OW) 

 

Risicoanalyse 

In de gemeentelijke risico Top 10 staat op nummer vijf het risico van de WWB 

uitgaven en op tien de Sociale werkvoorziening (WSW). De WWB bedragen maken 

deel uit van de bijdrage aan Orionis Walcheren (en voorheen aan LétE en de SDW). 

Voor genoemde regelingen gaat het om de volgende bedragen (bron: jaarstukken 

2009 t/m 2013): 

 

Bedragen * € 1.000 2009 2010 2011 2012 2013 

Lasten OW 29.377 30.182 29.093 29.129 26.554 

Baten OW 6.774 22.762 21.441 22.430 19.528 

Lasten WSW  9.092 9.144 8.428 8.513 8.328 

Baten WSW 9.086 9.129 8.409 8.493 8.309 

Totaal (saldo)  2.609 7.435 8.552 6.719 7.045 

 

In de paragraaf Verbonden partijen van de gemeentelijke Programmabegroting2014-

2017 staan de volgende risico’s omschreven: 

 WWB uitkeringen passen niet binnen de rijksbijdrage;  
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 Inefficiënte inzet re-integratiebudget leidt tot hoger aantal uitkeringen / hogere 

bestedingen. 

 

In het beleidsplan 2011-2014 wordt niet expliciet gesproken over risico’s of 

risicomanagement. Het document beschrijft echter een aantal ontwikkelingen die als 

risico beschouwd kunnen worden. Verder wordt in het hoofdstuk Financiën 

uitgebreid ingegaan op te verwachte tekorten. 

In de Begroting 2014 van OW is een eigen risico Top 10 opgenomen. Deze risico’s 

zijn gekwantificeerd en er is aangegeven of het om een incidenteel of structureel 

risico gaat.   

 

Beheersmaatregelen 

Net als over risico’s wordt in het beleidsplan of de paragraaf Verbonden partijen niet 

expliciet ingegaan op beheersmaatregelen. In het beleidsplan worden echter wel 

maatregelen en voorwaarden opgesomd die nodig zijn om doelstellingen en 

resultaten te behalen.  

In de Begroting 2014 van OW er zijn in de risicoscan wel (aanvullende) 

beheersmaatregelen geformuleerd bij zes van de tien geselecteerde risico’s. 

 

Ter dekking van de financiële risico’s mag Orionis een reserve vormen (ten laste van 

de gemeentelijke bijdragen) van maximaal 10% van de jaarlijkse indirecte kosten en 

maximaal 5% van de directe kosten. Het eigen vermogen van Orionis  bedroeg per 1 

januari 2012 nog € 3 mln. In de begroting 2014 wordt uitgegaan van een negatief 

eigen vermogen van € 2,8 mln. (als gevolg van de negatieve reserve reorganisatie).  

 

Monitoren resultaten 

In de gemeenschappelijke regeling staan alleen bepalingen over wanneer de 

begroting en de jaarstukken moeten worden aangeleverd bij de deelnemende 

gemeenten. In een gesprek met de betrokken ambtenaren werd verder uitgelegd dat 

het Dagelijks Bestuur (DB) van Orionis maandelijks geïnformeerd wordt over zaken 

zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van het aantal cliënten. Periodiek worden deze 

zaken ook in het Algemeen Bestuur (AB) besproken. De vergaderingen van het 

bestuur (AB en DB) worden voorbereid door het zogenaamde Audit committee (AC) 

en bestaat uit medewerkers (beleid en financieel) van de deelnemende gemeente en 

van Orionis.  

 

Toezicht & verantwoording 

Het algemeen bestuur van Orionis legt verantwoording af aan de gemeenteraden 

conform de in de GR vastgelegde afspraken. Voor 1 april moet het AB bijvoorbeeld 

verantwoording afleggen over het afgelopen kalenderjaar en de jaarstukken worden 

dan tevens aan de betrokken gemeenteraden gezonden. De jaarstukken moeten 
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vergezeld gaan van een accountantsrapport en uiterlijk 1 juli worden vastgesteld. Op 

die manier kunnen de uitkomsten worden meegenomen in de gemeentelijke P&C 

documenten. 
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5 Bevindingen & Conclusies  

5.1 Bevindingen en conclusies m.b.t. het beleidskader. 

In deze paragraaf wordt het risicomanagement van de gemeente Vlissingen 

beoordeeld aan de hand van het beleidskader zoals opgenomen in de Nota 

Weerstandsvermogen 2009. 

 

Beleidskaders risicomanagement 

Algemeen kader: Beoordeling 

Voldoende controlebewustzijn Ja, zie casussen 

Deugdelijke inventarisatie risico’s Ja, zie paragraaf 

Weerstandsvermogen 

Optimale beheersing risico’s Nee, nauwelijks 

beheersmaatregelen 

Goede informatie & communicatie Ja, via paragraaf 

Weerstandsvermogen maar 

verder beperkt. 

Voldoende monitoring van risico’’s Ja zie casussen 

Concrete uitwerking:  

Vaststellen kritische processen Ja, zie implementatienota 

Vaststellen controlsets Nee, deze aanpak is 

losgelaten  

College- en raadsvoorstellen:  

Risicoparagraaf verplicht bij specifieke situatie (zie § 

4.5 van de Nota Weerstandsvermogen) 

Moeilijk toetsbaar (maar 

weinig voorstellen met 

risicoparagraaf) 

 

Beleidskaders risicomatrix 

Risicobedrag uit risicomatrix dient als basis voor 

beoordeling weerstandsvermogen 

Ja, zie paragraaf 

Weerstandsvermogen 

Minimaal 2x per jaar actuele risicomatrix voorleggen 

aan Raad cf. uitgangspunten in de Nota 

Weerstandsvermogen 

Ja, zie begrotingen en 

jaarstukken 

 

Beleidskaders weerstandscapaciteit 
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Aanwezige weerstandscapaciteit dient als laatste 

achtervang voor niet op andere wijze afgedekte 

(financiële) risico’s. 

Ja  

Incidentele (financiële) weerstandscapaciteit is 

aanwezig als algemene reserve en post onvoorzien 

Ja  

Structurele (financiële) weerstandscapaciteit is 

aanwezig in de vorm van 

herschikkingsmogelijkheden binnen budgetten en 

onbenutte belasting- en heffingscapaciteit. 

Moeilijk toetsbaar, wordt 

niet aangegeven in 

paragraaf 

Weerstandsvermogen 

Jaarlijks wordt gerapporteerd over geraamde en 

feitelijke omvang van de weerstandscapaciteit 

Ja, zie begroting en 

jaarstukken 

Bedrag in de algemene reserve dienst als basis voor 

de beoordeling van het weerstandsvermogen. 

Ja zie paragraaf 

Weerstandsvermogen 

 

Beleidskaders weerstandsvermogen 

De beoordeling van het weerstandsvermogen vindt 

plaats o.b.v. een norm voor de te bereiken 

dekkingsgraad 

Ja, norm van het NAR en 

UT (zie ook Programma-

begroting 2014-2017) 

De dekkingsgraad moet minimaal 0,5 zijn (50%) Ja (zie § 3.5) 

 

Van de 17 beleidsnormen is aan 12 voldaan, aan drie is deels voldaan (oranje) en aan 

twee criteria wordt niet voldaan (rood). 

Totaaloordeel van de rekenkamer is dat het door de gemeente gevoerde 

risicomanagement voldoet aan de daaraan te stellen (beleidsmatige) eisen. Een 

aantal normen is echter moeilijk toetsbaar. 

 

In de volgende paragraaf wordt het risicomanagement van de gemeente Vlissingen 

beoordeeld aan de hand van het theoretisch kader. 

 

5.2 Bevindingen en conclusies m.b.t. het referentiekader 

De bevindingen uit de documentenstudie, dossieronderzoek en interviews zijn ook 

getoetst aan het normenkader, zoals geschetst in paragraaf 2.3. In deze paragraaf 

lichten we onze bevindingen en de conclusies per onderdeel verder toe. 

 

 Toetsingsnorm:  

Sturen (kwaliteit van de kaderstelling door de gemeenteraad) 
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 Toetsingsnorm:  

1 Het beleid rondom risicomanagement is vastgelegd 

(incl. SMART doelstellingen). 

 

 Het risicomanagement is vastgelegd in de Nota 

weerstandsvermogen 2009 en hierin staat ook gedefinieerd 

wat onder een risico wordt verstaan.  

Verder zijn in deze nota de doelstellingen voor het 

risicomanagement geformuleerd. Deze tweeledige 

doelstelling is echter niet SMART geformuleerd. 

Deels 

voldaan 

2 Het is bepaald wie eindverantwoordelijk is voor het 

identificeren, sturen en verantwoorden omtrent 

risico’s. 

 

 In de productenraming (die een uitwerking is van de 

programmabegroting op productniveau) is per product 

aangegeven wie de ambtelijk productverantwoordelijke is 

en wie bestuurlijk, oftewel de portefeuillehouder. 

Voldaan 

3 De organisatie heeft gedefinieerd wat onder een 

risico wordt verstaan. 

 

 In de Nota weerstandsvermogen wordt gedefinieerd wat 

onder een risico wordt verstaan. 

Voldaan 

4 Risicoanalyse en –signalering maakt deel uit van de 

reguliere P&C cyclus. 

 

 Over het weerstandsvermogen wordt jaarlijks een actuele 

tekst opgenomen in de Paragraaf Weerstandsvermogen bij 

de Programmabegroting en de Jaarstukken. 

Voldaan 

5 De wijze waarop identificatie en kwantificering van 

risico’s moet plaatsvinden is vastgesteld (methode). 

 

 In de (verplichte) paragraaf Weerstandsvermogen van de 

(vastgestelde) Programmabegroting 2013-2016 staat de 

werkwijze en methode (Monte Carlo methode) beschreven. 

Voldaan  

6 Het is bepaald wat een acceptabele verhouding is 

tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de 

risico’s. 

 

 Gemeente Vlissingen heeft ervoor gekozen gebruik te 

maken van de waarderingstabel van het NAR en de 

Universiteit Twente (zie paragraaf Weerstandsvermogen) 

Voldaan 

7 De minimale/maximale omvang van de 

weerstandscapaciteit is bepaald. 
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 Toetsingsnorm:  

 In de Nota Weerstandsvermogen is vastgelegd dat de ratio 

minimaal 0,5 moet zijn. 

Voldaan 

8 Er is bepaald op welke wijze bij individuele 

voorstellen gerapporteerd moet worden over de 

risico’s en de hierbij getroffen maatregelen 

(besluitvorming). 

 

 In de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement (§ 

4.5 Risico afweging in college en raadsvoorstellen) is 

bepaald wanneer een risicoparagraaf moet worden 

opgesteld (bij kredieten > € 500.000 en bij situaties 

waarbij kans op afwijking van 25% of meer in tijd, geld of 

kwaliteit). Tevens wordt aangegeven dat de 25% grenzen 

in de praktijk vaak lastig inschatbaar zijn. 

Deels 

voldaan 

9 Er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop over 

de risico’s moet worden gerapporteerd (en bepaald is 

aan wie, welke informatie m.b.t. de ontwikkeling v/d 

risico’s, evaluatie v/d beheersmaatregelen, nieuwe en 

vervallen risico’s). 

 

 In de Nota Weerstandsvermogen wordt verwezen naar 

afspraken zoals vastgelegd in zgn. controlsets. Via interne 

controle moet sturing plaatsvinden op risico’s. Verder is 

beschreven dat periodieke en jaarlijkse evaluatie zal 

plaatsvinden en om de 4 jaar een totaalevaluatie van de 

nota. Het management wordt specifiek genoemd als zijnde 

verantwoordelijk. Er wordt niet ingegaan op rapportage 

over de ontwikkeling van risico’s en evt. vervallen risico’s. 

Deels 

voldaan 

10 Het is bepaald dat als gerapporteerd wordt over de 

risico’s dat evt. gevolgen voor de inwoners van 

Vlissingen worden gemeld. 

 

 Communicatie met de inwoners van Vlissingen wordt niet 

beschreven in de Nota Weerstandsvermogen noch in de 

paragraaf Weerstandsvermogen en Risicomanagement. 

Niet 

voldaan 

 Belangrijkste conclusies t.a.v. sturen: 

Totaaloordeel op onderdeel sturen is voldoende, van de tien 

toetsingsnormen is aan negen in meer of mindere mate voldaan 

Rood is de communicatie over risico’s met de inwoners van Vlissingen. . 

 

Beheersen  
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1 De uitvoering (van risicomanagement) vindt plaats 

binnen alle lagen in de organisatie. 

V

o 

 Zowel managers als medewerkers hebben een rol binnen 

het risicomanagement van de gemeente Vlissingen. Ook 

bij de GR OW wordt zowel op bestuurlijk als 

operationeel niveau de nodige aandacht besteed aan 

risicomanagement. 

Voldaan 

2 De risico’s zijn geïnventariseerd.  

 De inventarisatie is zichtbaar in de risicomatrix in de 

paragraaf Weerstandsvermogen. 

Voldaan 

3 Er heeft een risicobeoordeling plaatsgevonden 

(prioritering) en per risico is een reactie of zijn 

beheersmaatregelen geformuleerd. 

 

 De belangrijkste risico’s staan in de risico Top 10 daarbij  

zijn echter geen beheersmaatregelen geformuleerd. 

Niet 

voldaan 

4 De beschreven beheersmaatregelen zijn 

geïmplementeerd. 

 

 Hoewel maatregelen niet altijd beschreven zijn is in de 

interviews aangegeven op welke wijze gestuurd wordt op 

risico’s. Het beste voorbeeld hiervan is de sturing vooraf 

op het proces (dubieuze) debiteuren. Bij de andere twee 

casussen is geen duidelijk beeld van vooraf genomen 

maatregelen (zoals de definitie bepaald in § 2.2). 

Niet 

voldaan 

5 De risicoanalyse wordt regelmatig geactualiseerd 

en de frequentie van actualisatie is vooraf 

vastgelegd. 

 

 In de Nota Weerstandsvermogen is de frequentie van 

actualisatie vastgelegd (minimaal twee keer per jaar) en 

deze wordt ook aangehouden. 

Voldaan 

6 Er is een duidelijk methodiek voor het in beeld 

brengen, houden en sturen rondom risico’s en deze 

is bekend in de organisatie. 

 

 De werkwijze en methode zijn beschreven in de 

Paragraaf Weerstandsvermogen. Zo wordt er zowel per 

afdeling als op gemeentelijk niveau een risico Top 10 

opgesteld. Tijdens de interviews kwam echter naar voren 

dat deze werkwijze niet bij ieder even bekend is (o.a. 

status en rol van het risico team). 

Deels 

voldaan 
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7 In de methode is voldoende aandacht voor het 

omschrijven, kwantificeren, evalueren van risico’s, 

het formuleren van beheersmaatregelen en het 

aanwijzen van verantwoordelijken. 

 

 Het omschrijven en kwantificeren krijgt voldoende 

aandacht in o.a. de Paragraaf Weerstandsvermogen 

echter de (expliciete) evaluatie van risico’s en het 

formuleren van beheersmaatregelen niet. 

Deels 

voldaan 

8 Er is voldoende financiële ruimte aanwezig om de 

risico’s op te vangen. 

 

 De mate waarin Vlissingen in staat is de aanwezige 

risico’s financieel op te vangen is onvoldoende (ratio 

weerstandscapaciteit is 0,6)  

Niet 

voldaan 

9 Risicomanagement maakt integraal onderdeel uit 

van de besluitvorming. 

 

 Alleen bij specifieke gevallen (zoals beschreven in § 4.5 

van de Nota Weerstandsvermogen) wordt bij de 

besluitvorming expliciet aandacht besteed aan 

risicomanagement. Wanneer van deze situaties sprake is 

blijkt in de praktijk echter lastig toetsbaar. 

Niet 

voldaan 

10 Bij de risicoanalyse worden ook de voor- of 

nadelige gevolgen voor de burger in kaart gebracht. 

 

 De rekenkamer heeft geen informatie ontvangen waaruit 

blijkt dat eventuele voor- en nadelen voor de burger in 

kaart worden gebracht bij de risicoanalyse. 

Niet 

voldaan 

Belangrijkste conclusies t.a.v. beheersing: 

 Totaaloordeel op onderdeel beheersen is matig, van de tien 

toetsingsnormen is aan vijf in meer of mindere mate voldaan 

Rood zijn de beschrijving en implementatie van beheersmaatregelen, de 

financiële ruimte om risico’s op te vangen , de besluitvorming en het in 

kaart brengen van de gevolgen voor de burger. 

 

Verantwoorden en toezicht  

1 De vooropgestelde doelen van risicomanagement 

worden in de praktijk gerealiseerd. 

 

 Aan de in de Nota Weerstandsvermogen beschreven 

doelen (vaststellen kader door de Raad en voldoen aan wet- 

en regelgeving) wordt voldaan. 

Voldaan 
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2 Er wordt gerapporteerd over evt. nieuwe risico’s + 

impact t.o.v. de vorige rapportage. 

 

 In de Paragraaf Weerstandsvermogen wordt steeds een 

nieuwe risico Top 10 gepresenteerd. Er wordt niet 

ingegaan op de impact van eventueel opgetreden risico’s 

en/of nieuwe risico’s. 

Niet 

voldaan 

3 Er wordt gerapporteerd over het effect van de 

getroffen beheersmaatregelen. 

 

 De rekenkamer heeft geen informatie ontvangen waaruit 

blijkt dat gerapporteerd wordt over de effecten van 

eventueel getroffen maatregelen. 

Niet 

voldaan 

4 Er wordt gerapporteerd over welke risico’s zich 

hebben gemanifesteerd en of deze hebben 

geresulteerd in een uitstroom van middelen. 

 

 In de bestuursrapportage 2013 wordt in hoofdstuk 3 

ingegaan op het (financiële) resultaat, de mee- en 

tegenvallers. Hier wordt echter niet de link gelegd met de 

risico’s uit de Paragraaf Weerstandsvermogen. 

Deels 

voldaan 

 

5 Er wordt regelmatig met de bevolking 

gecommuniceerd over de risico’s. 

 

 De P&C documenten waarin de belangrijkste risico’s zijn 

beschreven zijn beschikbaar op de gemeentelijke website er 

wordt echter niet specifiek over de risico’s 

gecommuniceerd met de bevolking. 

Niet 

voldaan 

6 De geïdentificeerde risico’s passen binnen de door de 

Raad gestelde kaders 

 

 De risico’s zijn opgenomen in de programmabegroting en 

dit vormt een belangrijk financieel kader echter de 

financiële buffer om deze risico’s af te dekken is 

onvoldoende groot. 

Deels 

voldaan 

7 De vooraf gemaakte afspraken tussen Raad, College 

en gemeentelijke organisatie over risicomanagement 

worden in de praktijk nageleefd en dit is 

aantoonbaar. 

 

 De in de Nota Weerstandsvermogen opgenomen afspraken 

worden gedeeltelijk nageleefd (zie § 5.1) van een deel 

wordt afgeweken. Het naleven van de afspraken is 

zichtbaar in de P&C documenten (begroting, berap, 

jaarstukken). 

Deels 

voldaan 



                                                           

 

 

 

Onderzoek ” Risicomanagement”  

44 

8 De gemeente(raad) heeft voldoende zicht op de 

getroffen maatregelen (kosten/baten afweging en 

d.m.v. audits). 

 

 De rekenkamer heeft geen audit rapporten ontvangen 

daarnaast geven raadsleden aan dat informatie over 

maatregelen en sturing op risico’s voor verbetering 

vatbaar is. 

Niet 

voldaan 

9 Een afzonderlijke risicoparagraaf maakt onderdeel 

uit van de individuele (raads)voorstellen en de P&C 

documenten. 

 

 In de P&C documenten is steeds een risicoparagraaf 

opgenomen in individuele (raads)voorstellen veelal niet. 

Deels 

voldaan 

10 Grote opgetreden risico’s worden geëvalueerd 

(oorzaak, voorzien of niet, getroffen 

beheersmaatregelen, impact, kans op herhaling, evt. 

nieuwe maatregelen) 

 

 De Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2009 

zou na 4 jaar integraal worden geëvalueerd. In de 

interviews is echter aangegeven dat inmiddels is besloten 

dat dergelijke beleidsnota’s alleen op verzoek van de 

gemeenteraad worden geactualiseerd. 

Niet 

voldaan 

Belangrijkste conclusies t.a.v. verantwoorden en toezicht houden:  

 Totaaloordeel op onderdeel verantwoorden en toezicht houden is 

onvoldoende, van de tien toetsingsnormen is aan vier in meer of 

mindere mate voldaan 

Rood zijn de rapportage over de impact van risico’s, effect van getroffen 

beheersmaatregelen, communicatie met de bevolking, zicht op getroffen 

maatregelen en evaluatie van risico’s. 

 

Met een ‘voldoende’ voor het onderdeel sturen, een ‘matig’ op het onderdeel 

‘beheersen’ en een ‘onvoldoende’ op het onderdeel ‘toezicht & verantwoorden’ is het 

totaaloordeel t.a.v. het theoretisch kader ‘matig’. Of anders gezegd, van de 30 

normen wordt er aan 10 voldaan (groen), aan zes normen wordt deels voldaan 

(oranje) en aan de overige 14 normen wordt niet voldaan (rood). 

 

Totaaloordeel van de rekenkamer is dat het door de gemeente gevoerde 

risicomanagement (nog) niet voldoet aan de daaraan te stellen (theoretische) eisen. 
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5.3 Algemene conclusie rekenkamer 

Wanneer we kijken naar de beleidskaders van de gemeente Vlissingen ten aanzien 

van Risicomanagement kunnen we concluderen dat aan de meeste criteria wordt 

voldaan (12 van de 17). Aan twee criteria (optimale beheersing en vaststellen control 

sets) wordt niet voldaan en drie scoren ‘oranje’ aangezien deze niet/lastig te toetsen 

zijn. De totaalscore komt daarmee op groen oftewel ‘voldoende’. 

 

De gemeente Vlissingen scoort volgens de normen van het theoretisch kader een 

‘voldoende’ voor het onderdeel sturen, een ‘matig’ op het onderdeel ‘beheersen’ en 

een ‘onvoldoende’ op het onderdeel ‘toezicht & verantwoorden’. Daarmee komt het 

totaaloordeel van de rekenkamercommissie voor risicomanagement op ‘matig’. Met 

andere woorden, van de 30 normen wordt er aan 10 voldaan (groen), aan zes normen 

wordt deels voldaan (oranje) en aan de overige 14 normen wordt niet voldaan 

(rood). 

 

In het volgende hoofdstuk staan de aanbevelingen aan de hand van voorgaande 

conclusies. 
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6 Aanbevelingen 

Na de conclusies uit het vorige hoofdstuk worden de volgende aanbevelingen voor 

verbeteringen geformuleerd. 

 

Beheersing & Evaluatie 

 Zorg voor een duidelijk en volledig overzicht van beheersmaatregelen: 

o Zoals bijvoorbeeld Orionis Walcheren doet in de Paragraaf 

Weerstandvermogen d.w.z. bij de risico Top 10 ook de beheersmaatregelen 

vermelden (zowel op gemeentelijk als afdelingsniveau).   

o Met name voor een groot project als het Scheldekwartier is het van belang 

dat de beheersmaatregelen zijn beschreven.  

o De beheersmaatregelen zoals beschreven in de risicoscan van Orionis 

Walcheren zijn niet volledig en zouden aangevuld/gecompleteerd moeten 

worden. 

 Licht in de Paragraaf Weerstandsvermogen de verschillen toe t.o.v. de 

voorgaande risico Top 10, dus welke risico’s nieuw zijn en welke zijn vervallen.  

 Besteed in de Jaarstukken ook aandacht aan het eventuele effect van getroffen 

maatregelen, welke risico’s zich hebben gemanifesteerd en of dit heeft geresulteerd 

in de uitstroom van middelen. 

 

Beleid & Besluitvorming 

 Evalueer en actualiseer het huidige beleid integraal. Dit betekent concreet dat de 

Nota Weerstandsvermogen & Risicomanagement 2009 moet worden herzien en 

dat daarin SMART doelstellingen en kaders kunnen worden opgenomen.  

 Besteed meer aandacht aan risicomanagement in de besluitvorming door een 

risicoparagraaf verplicht te stellen voor alle Raads- en Collegevoorstellen met 

financiële gevolgen. Voor de werkbaarheid kan hiervoor een drempelbedrag worden 

bepaald (dit kan tevens worden opgenomen in de nieuwe Nota 

Weerstandsvermogen). 

 

Weerstandsvermogen & weerstandscapaciteit 

 Verbeter de weerstandscapaciteit door meer te investeren in beheersing van risico’s 

en/of vergroting van de financiële buffer. 

 Herzie de norm voor de weerstandscapaciteit van 0,5 aangezien dit gelijk staat 

aan ruim onvoldoende volgens de norm van het NAR. 

 Normeer het Eigen Vermogen van Orionis Walcheren (> nul). 
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Informatie & Communicatie 

 Het belang van adequaat risicomanagement is groot in de besluitvorming en 

beheersing van werkzaamheden. Vergroot het besef binnen de organisatie en 

het bestuur voor (het instrumentarium van) risicomanagement. 

 Bepaal hoe de gemeente met de bevolking wilt communiceren over risico’s. 

Vindt de gemeente de communicatie (info op de website en persberichten) op dit 

moment voldoende? 

 Overweeg of door middel van audits het bestuur actiever geïnformeerd kan worden 

over getroffen maatregelen. 

 Maak de Voorziening dubieuze debiteuren zichtbaar in Paragraaf Reserves & 

Voorzieningen 
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Bijlage I OA/IC beschrijving invorderingsproces 

Invordering gemeentelijke aanslagen 

De invordering van gemeentelijke belastingen is geregeld in de Invorderingswet 1990. 

De wetgeving maakt het mogelijk om na het verstrijken van de laatste vervaldag van het 

aanslagbiljet een aanmaning  en een dwangbevel uit te vaardigen. 

1. Aanmaning: Binnen twee weken na het verstrijken van de gestelde betalingstermijnen 

wordt een aanmaningenbestand van openstaande bedragen van alle belastingregisters 

vervaardigd.  Dit bestand wordt twee maal per maand gemaakt. Aanmaningskosten 

bedragen € 7 of € 15. 

2. Dwangbevel: Binnen twee weken na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn van 

de aanmaning  wordt een bestand van openstaande bedragen van alle belastingregisters 

vervaardigd.  Dit bestand wordt twee maal per maand gemaakt. De hoogte van de 

dwangbevelkosten worden bepaald door de omvang van het openstaande bedrag. 

De dwangbevelen worden in eerste instantie per post verzonden. Daarna volgt het 

vervolgtraject dwanginvordering 

Zeven dagen na het verstrijken van de betalingstermijn (van twee dagen) van de niet 

betaalde dwangbevelen worden vervolgstappen zoals loonbeslag, bankbeslag of 

vervaardigen van hernieuwde dwangbevelen ondernomen. De hernieuwde dwangbevelen 

worden in handen gesteld van de deurwaarder. 

Alle invorderingsmaatregelen worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd en volledig benut .  

 

Invordering gemeentelijke privaatrechtelijke facturen  

Indien de factuur niet is betaald binnen de gestelde betalingstermijn wordt er binnen twee 

weken een herinnering verstuurd. Een bestand hiervan wordt twee wekelijks verzonden. 

Daarna wordt er een tweede herinnering verzonden, waarbij na twee weken na het versturen 

van de tweede herinnering incassokosten in rekening worden gebracht.  

Daarna worden de vorderingen onder de € 500 door middel van een overzicht in handen 

gesteld van de deurwaarder. Vorderingen boven de € 500 worden afgestemd met de 

vakafdeling en na akkoord overgedragen aan het incassobureau voor een dagvaarding.  

 

Oninbaar verklaren 

Op grond van Gemeentewet is het mogelijk dat het college van burgemeester en wethouders 

openstaande bedragen van gemeentelijke aanslagen oninbaar verklaard. Dit geldt ook voor 

privaatrechtelijke vorderingen. Op basis mandatering en machtiging maakt het hoofd van de 

afdeling Bedrijfsvoering bij restantvorderingen tot en met € 5.000,-- zelf de afweging of 

verdere incassoactiviteiten zullen plaatsvinden , dan wel dat vorderingen worden afgeboekt, 

repectievelijk oninbaar worden verklaard. Het afboeken respectievelijk oninbaar verklaren 

van vorderingen is pas toegestaan nadat alle invorderingsmaatregelen zijn benut. Boven de € 

5.000,-- wordt door het hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering aan het college van 

burgemeester en wethouders een beslissing gevraagd.  
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Bijlage II Processchema risicomanagement Scheldekwartier 

 

Bron: Metrum, 2012 
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Bijlage III Risicoscan OW 2014 
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Bijlage IV Bronnen 

Gemeentelijke documenten 

Nota weerstandsvermogen en risicomanagement, gemeente Vlissingen, 2009 

Notitie Implementatietraject nota weerstandsvermogen en risicomanagement, 2009  

Nota reserves en voorzieningen, gemeente Vlissingen, 2003 

Raadsvoorstel Reserves en voorzieningen (209050), 2006 

Jaarstukken 2009 gemeente Vlissingen  

Jaarstukken 2010 gemeente Vlissingen  

Jaarstukken 2011 gemeente Vlissingen  

Jaarstukken 2012 gemeente Vlissingen  

Programmabegroting 2012-2015 gemeente Vlissingen 

Productenraming 2012 gemeente Vlissingen 

Bestuursrapportage 2012, gemeente Vlissingen 

Programmabegroting 2013-2016 gemeente Vlissingen 

Ombuigingsnota 2013, gemeente Vlissingen (484816) 

Bestuursrapportage 2013, gemeente Vlissingen 

Beleidsplan 2011-2014, Orionis Walcheren, geactualiseerd 17-02-2012 

GR Orionis Walcheren 2012 

Begroting Orionis Walcheren 2014 + raadsvoorstel d.d. 3-10-2013 

Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier Vlissingen, september 2011 

Risicotabel Scheldekwartier Vlissingen, 2011 

 

Overige documenten 

Risicomanagement, meer dan de som der delen, Deloitte, 2009 

Evaluatie risicomanagement grote projecten gemeente Alkmaar, Twijnstra & Gudde, 2012  

Risicomanagement een hype?, Nivra-debatbijeenkomsten 2009 

Notitie risicoanalyse grex Scheldekwartier, 2012, Metrum 

 

Websites 

www.vlissingen.nl 

www.scheldekwartier.nl 

www.orioniswalcheren.nl  

www.dolmans.org/control.php  

 

Interviews 

Ambtenaren, Raadsleden, Wethouder  

 

http://www.vlissingen.nl/
http://www.scheldekwartier.nl/
http://www.orioniswalcheren.nl/
http://www.dolmans.org/control.php
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Bijlage V Tabel ambtelijk wederhoor  

Ambtelijke reactie (brief) Reactie rekenkamercommissie 

Het beeld dat u oproept in uw 

totaaloordeel heeft zijn oorsprong in de 

formulering van de doelstelling … Hier 

gaat het mis. 

Er is bewust voor gekozen om het 

risicomanagement te toetsen aan daaraan te 

stellen eisen vanuit zowel het Vlissingse beleid 

als eisen die te vinden zijn in externe bronnen 

zoals het Handboek risicomanagement van 

Deloitte. De doelstelling is in eerste instantie  

niet het doen van aanbevelingen maar het 

toetsen aan criteria, op dit punt is de 

doelstelling dan ook aangepast. 

In het rapport treffen wij geen 

antwoorden op deze (derde) deelvraag 

‘Wat doet de gemeente in de praktijk?’ 

Het antwoord op deze vraag ligt in de drie 

beschreven casussen. Deze opmerking heeft de 

rekenkamercommissie erg verbaasd. 

In H 2 geeft u aan wat de definitie van 

een risico is. Dit is niet de definitie zoals 

wij die hanteren. 

De definitie is afkomstig uit de voor het 

onderzoek gebruikte literatuur/documentatie.  

De definitie van weerstandsvermogen is 

in het vastgestelde beleid van het 

risicomanagement anders. 

Zie hiervoor. Vlissingen beperkt zich in het 

beleid (Nota Weerstandsvermogen 2009) tot de 

algemene reserve, in de programmabegroting 

2014-2017 wordt ook verwezen naar de andere 

componenten zoals in het rapport van de RKV. 

Hierbij (normenkader) is onduidelijk wat 

deze eisen zijn en wat daar de oorsprong 

van is. 

Oorsprong is het  Handboek risicomanagement 

(bijlage 8) van Deloitte. 

In hoofdstuk 3 geeft u aan dat sinds kort 

(2013) gebruik wordt gemaakt van het 

softwarepakket NAR. Dit is niet juist. Dit 

moet 2011 zijn. 

Dit is aangepast in het rapport.  

In uw conclusie geeft u aan dat de 

doelstellingen in de nota 

weerstandsvermogen tweeledig is en niet 

SMART geformuleerd. Onduidelijk is wat 

u met deze opmerking bedoelt. 

In het rapport van de rekenkamercommissie is 

de doelstelling letterlijk overgenomen uit de 

nota weerstandsvermogen en deze bestaat uit 

een lid a en b. De afkorting SMART  staat voor 

specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en 

tijdgebonden en is toegevoegd aan het rapport. 

U geeft aan dat (in) de gemeente 

Vlissingen sinds de invoering van het 

risicomanagement niet is verbeterd en 

dat de gemeente de ambitie heeft om hier 

niets of nauwelijks iets aan te doen. Ook 

geeft u aan dat er in de Ombuigingsnota 

geen enkele link wordt gelegd met …  

Onduidelijk is waar beide beweringen op 

Zie tabel op p. 15 in paragraaf 3.1 . totale bedrag 

loopt op maar ratio is van 1,3 naar 0,4 gegaan in 

2012 (cijfers 2013 zijn nog niet bekend) 

Daarnaast is in de Programmabegroting 2014 – 

2017 het streven naar een ratio van 0,81 (NB pas 

in 2017) opgenomen wat gelijk staat aan de 

beoordeling ‘matig’.  
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gestoeld zijn. In ombuigingsnota staan wel diverse conclusies 

irt risicomanagement maar wordt niet vertaald 

in de ratio -> zinsnede aangepast in RKV 

rapport. 

Dat nauwelijks beheersmaatregelen zijn 

geformuleerd dan wel geïmplementeerd 

en zeker t.a.v. het Scheldekwartier is naar 

onze mening niet correct. 

De projectleider heeft aangegeven dat eind 2013 

pas beheersmaatregelen beschreven zouden 

worden. De rekenkamercommissie heeft deze 

dus niet schriftelijk ontvangen. Implementatie 

van beheersmaatregelen is eveneens niet 

expliciet schriftelijk vastgelegd. 

Ambtelijke reactie (bijlage) Reactie rekenkamercommissie 

Inhoudelijke reactie op 4.1 eerste alinea 

(een groot deel van de vorderingen komt 

voort uit publiekrechtelijke taken, 

kredietwaardigheid wordt niet 

beoordeeld, bij tariefbepaling wordt 

rekening gehouden met % oninbaarheid) 

Zinsnede toegevoegd aan rapport RKV  

Presentatie voorzieningen vindt plaats cf. 

vigerende verslagvoorschriften dus vz. 

dubieuze debiteuren wordt in mindering 

gebracht op balanspost debiteuren. 

Zinsnede toegevoegd aan rapport RKV. 

 

De kans dat debiteuren niet altijd betalen 

wordt niet expliciet als risico aangemerkt. 

Het is onduidelijk wat hiermee wordt 

bedoeld. 

Komt niet voor in de risico Top tien,  wordt ook 

niet beschreven bij paragraaf 

Weerstandsvermogen. 

In algemene zin ... beste wijze van 

presenteren. 

Zinsnede toegevoegd aan RKV rapport. 

Inhoudelijke reactie op 4.2 (GR OW). De 

bedragen WWB in de tabel van paragraaf 

4.4.2 kloppen niet. Vermoedelijk zijn de 

jaren t/m 2012 de Walcherse bedragen en 

2013 de Vlissingse. 

Betreft bijdrage aan OW ipv alleen WWB (dus 

incl. schuldhulpverlening), toelichtende tekst in 

rapport aangepast.  

In het beleidsplan 2011-2014  (OW) wordt 

vanzelfsprekend niet gesproken over 

risico’s of risicomanagement. 

Risicomanagement hoort in de 

begrotingscyclus. 

Dit is een mening i.p.v. van een feitelijke 

constatering. Geen aanpassing in rapport. 

Inhoudelijke reactie op 4.3 (Baskenburg)  

Het stedenbouwkundig plan en de 

herzieningen moeten worden toegevoegd 

aan de voor het project (Scheldekwartier) 

geldende kaders. 

Aangepast in het rapport. 

Notitie Risicoanalyse grex 

Scheldekwartier is geen kader maar 

Aangepast in rapport. 
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toelichting op de uitwerking van de 

kwantitatieve risicoanalyse. 

In grondbeleid 2009 is al beschreven dat 

bij initiatieven van projecten een 

projectplan wordt geschreven incl. 

haalbaarheid en risicoanalyse. Grex 

wordt door raad goedgekeurd niet alleen 

B&W 

Aangepast in RKV rapport. 

Wat zijn projecten? Grondexploitaties? In het RKV rapport worden de termen grex en 

project als synoniem gebruikt.  

In de planexploitatie van Baskenburg III 

staan geen beheersmaatregelen genoemd 

-> wat wordt hiermee bedoeld? Dit is o.a. 

onderwerp van gesprek in SG, staf of 

collegeverband. 

In de NARIS systematiek is het de bedoeling dat 

zowel risico’s als beheersmaatregelen expliciet 

worden vermeld/beschreven.  Tekst aangepast 

in rapport. 

Ik denk dat hier (aparte risicoanalyse) de 

rapportage over de grexen wordt 

bedoeld, niet de planexploitatie. 

Het betreft het document 1004 Baskenburg III 

Grondexploitatie Jaarrekening 2010 (geheim). 

Aangepast in RKV rapport . 

Deze passage (In 2011 is middels de 

motie ‘passief grondbeleid …kan worden 

verlaagd) is vrij algemeen maar waarom 

wordt die hier specifiek opgenomen? 

Deze motie wordt aangemerkt als een 

beheersmaatregel en is daarom in betreffende 

(sub)paragraaf (4.3.3) opgenomen. 

In 2011 is het grondbeleid geactualiseerd 

met een passief grondbeleid als 

uitgangspunt. Op moment  van schrijven 

is deze door B&W vastgesteld. 

Toegevoegd aan RKV rapport. 

Benoemen dat dit (actualisatie risico-

inventarisatie Scheldekwartier) inmiddels 

is gebeurd? 

Aangepast in RKV rapport. 

Deze paragraaf geeft het gevoel dat de 

rapportage elk jaar weer anders verloopt. 

Volgens mij is in werkelijkheid dat we al 

jaren 2x per jaar een herziening van de 

grexen door de raad laten vaststellen incl. 

de rapportage daarover en dat we sinds 

eind 2012 daarbij nog 6x per jaar een 

afwijkingsrapportage grexen ter info aan 

de raad geven. 

Dat is idd het gevoel dat bij de raadsleden 

heerst. Passage aangepast/genuanceerd. 

Voorzien van een presentatie waarin eea 

wordt toegelicht en de mogelijkheid 

bestaat tot het stellen van vragen. 

Toegevoegd aan het RKV rapport. 

Waarom niet een aparte paragraaf hiervan 

(project Scheldekwartier) maken? 

Niet aangepast in RKV rapport. 
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Bijlage VI Bestuurlijk wederhoor en nawoord  

 

Rekenkamercommisie Vlissingen 
t.a.v. de heer drs. W. van Wijngaarden 
Postbus 3000 
4380 GV Vlissingen 
 
 
UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 

08 juli 2014 14 oktober 2014 
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 

K.M. de Visser Paul Krugerstraat 1 0118-487167 
ONDERWERP 

bestuurlijk wederhoor Risicomanagement 
 
 
Geachte heer Van Wijngaarden, 
 
Op 8 juli 2014 heeft u ons verzocht een bestuurlijk wederhoor te geven op uw 
onderzoeksrapport “Risicomanagement". Met belangstelling hebben wij kennis genomen 
van de inhoud van het concept onderzoeksrapport. In deze brief geven wij een reactie op 
de aanbevelingen in het rapport. 
Het risicomanagement is een aantal jaren geleden binnen de gemeente ingevoerd. Uw 
aanbevelingen krijgen een plaats in de doorontwikkeling hiervan. 
 
Aanbevelingen 
Beheersing & Evaluatie 
• Zorg voor een duidelijk en volledig overzicht van 
beheersingsmaatregelen. 
Beheersingsmaatregelen zijn weliswaar aanwezig maar liggen niet 
gestructureerd vast. Deze aanbeveling zal worden opgevolgd. 
• Licht in de paragraaf Weerstandsvermogen de verschillen toe t.o.v. de 
voorgaande risico’ dus welke risico’s nieuw zijn en welke zijn vervallen. 
Deze aanbeveling wordt reeds (deels) uitgevoerd. 

• Besteed in de Jaarstukken ook aandacht aan het eventuele effect 
van getroffen maatregelen, welke risico’s zich hebben 
gemanifesteerd en of dit heeft geresulteerd in de uitstroom van 
middelen. 
Deze aanbeveling zal worden opgevolgd. 

 
Beleid & Besluitvorming 
• Evalueer en actualiseer het huidige beleid integraal. Dit betekent concreet dat 
de Nota Weerstandsvermogen & Risicomanagement 2009 moet worden 
herzien en dat daarin SMART doelstellingen en kaders kunnen worden 
opgenomen. 
Het huidige beleid is in principe up-to-date. Het is aan de raad om te 
beslissen of dit herzien moet worden. 
• Besteed meer aandacht aan risicomanagement in de besluitvorming door een 
risicoparagraaf verplicht te stellen voor alle Raads- en Collegevoorstellen met 
financiële gevolgen. Voor de werkbaarheid kan hiervoor een drempelbedrag 
worden bepaald (dit kan tevens worden opgenomen in de nieuwe Nota 
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Weerstandsvermogen). 
Momenteel wordt al aandacht besteed aan risico’s in Raad- en 
Collegevoorstellen maar het expliciet vermelden bevordert het inzicht. 
 
Weerstandsvermogen & weerstandscapaciteit 
• Verbeter de weerstandscapaciteit door meer te investeren in beheersing van 
risico’s en/of vergroting van de financiële buffer. 
Beiden aanbevelingen hebben de aandacht van het college. 
• Herzie de norm voor de weerstandscapaciteit van 0,5 aangezien dit gelijk 
staat aan ruim onvoldoende volgens de norm van het NAR. 
De norm is 0,8 tot 1,4 volgens het overzicht van Naris. Zie hiervoor de 
paragraaf weerstandsvermogen van de begroting. 
• Normeer het Eigen Vermogen van Orionis Walcheren (> nul). 
Het stellen van een norm bij de GR verbetert niet het risicomanagement cq. 
Risicoprofiel. 
 
Informatie & Communicatie 
• Het belang van adequaat risicomanagement is groot in de besluitvorming en 
beheersing van werkzaamheden. Vergroot het besef binnen de organisatie en 
het bestuur voor (het instrumentarium van) risicomanagement. 
Deze aanbeveling zal worden overgenomen. 
• Bepaal hoe de gemeente met de bevolking wil communiceren over risico’s. 
Vindt de gemeente de communicatie (info op de website en persberichten) op 
dit moment voldoende? 
De gemeente communiceert via de geijkte kanalen van begroting en 
jaarrekening. 
• Overweeg of door middel van audits het bestuur actiever geïnformeerd kan 
worden over getroffen maatregelen. 
Deze aanbeveling wordt overgenomen. 
• Maak de Voorziening dubieuze debiteuren zichtbaar in Paragraaf Reserves & 
Voorzieningen. 
De voorziening dubieuze debiteuren wordt in de jaarrekening toegelicht (zie 
pagina 133 van de jaarrekening 2013). 
Volgens de voorschriften van de BBV hoort deze post namelijk opgenomen te 
worden als waarde correctie op de debiteuren niet als reserves en 
voorzieningen. 
 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
 
 
de secretaris,     de burgemeester, 

 

 

drs. H.W. Moerdijk    RA A.M. Demmers-van der Geest 
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Nawoord 

 

Hierboven staat de integrale wederhoorreactie van het college van B&W van de gemeente Vlissingen. 
Gezien de inhoud van de reactie zien wij geen aanleiding de tekst verder bij te stellen. Het is goed te 
lezen dat de bevindingen, conclusies en aanbevelingen grotendeels worden onderschreven en dat 
deze worden ingezet voor de doorontwikkeling van het beleid. 
 


