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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
De nota Weerstandsvermogen van 2006 in te trekken en de beleidsnota Risicomanagement en
Weerstandsvermogen vast te stellen

Samenvatting
Zowel ons college als uw raad hebben bij het vaststellen van de begroting 2015 de wens geuit om bij de
begroting 2016 te komen met een beleidsnota risicomanagement waarin een vernieuwde methodiek uiteen
is gezet voor de berekening van het weerstandsvermogen. De Emmense aanpak van risicomanagement en
de berekening van het weerstandsvermogen is in maart en in september 2015 met de auditcommissie
besproken. De bevindingen van de auditcommissie zijn meegenomen als uitwerking van deze beleidsnota
in de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting 2016.
Voor het beheersen van de risico's wordt het systeem Naris gebruikt. In juni/juli zijn de concernrisico's
geregistreerd in het systeem Naris. Hiermee wordt het risicoprofiel van de gemeente bepaald en wordt het
weerstandsvermogen berekend, met een zekerheidspercentage van 75% (minimum) en 90% (optimum).
De berekening van het weerstandsvermogen volgens deze nieuwe methodiek is verwerkt in de paragraaf
weerstandsvermogen van de begroting 2016.
Met het opstellen van de afdelingsjaarplannen worden de risicoprofielen op de afdelingen geactualiseerd,
en daarmee ook het risicoprofiel van de gemeente. Het geactualiseerde risicoprofiel van de gemeente wordt
verwerkt in de paragraaf weerstandsvermogen van de jaarrekening.

Bijlage(n):
Beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen
Stukken ter inzage:
Collegebesluit d.d. 29 september 2015 en de daarbij behorende stukken.
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Aanleiding voor het voorstel
Zowel ons college als uw raad hebben bij het vaststellen van de begroting 2015 de wens geuit om bij de
begroting 2016 te komen met een beleidsnota risicomanagement waarin een vernieuwde methodiek
uiteen is gezet voor de berekening van het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is ook bij de
behandeling van de jaarrekening in de commissie BME en in de raad nadrukkelijk aan de orde geweest.
2

Argumentatie/beoogd effect
Voorliggende beleidsnota geeft de kaders weer op basis waarvan de raad zijn controlerende taak en het
college zijn uitvoerende taak als het gaat om risicomanagement kan realiseren.
3

Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten

De nota weerstandsvermogen (2006) wordt bij het vaststellen van voorliggende beleidsnota ingetrokken.
4

Afstemming met externe partijen/communicatie

N.v.t.
5

Financiële consequenties/voorgestelde dekking
Het risicoprofiel bepaalt de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit, rekening houdend met een
zekerheidspercentage van 75%-90%. Indien de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit niet in
evenwicht zijn, kan dit financiële gevolgen hebben als een tekort aan vrije reserves aangevuld moet
worden of als een teveel aan vrije reserves besteed kan worden.

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 29 september 2015.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

C. Bijl
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 september 2015, nr. 15/756;

besluit:

De nota Weerstandsvermogen van 2006 in te trekken en de beleidsnota Risicomanagement en
Weerstandsvermogen vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 5 november 2015.

de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

