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RIsicomanagement
Beslispunten
1. De nota risicomanagement vast te stellen
Inleiding
De gemeente West Betuwe wil haar beleidsdoelstellingen realiseren met een optimale inzet van
middelen. Hierbij is het van belang om risico’s, die de realisatie van doelen en taken kunnen verstoren,
te beheersen. De complexiteit van projecten waar gemeenten aan deelnemen, de veranderende rol van
gemeenten in de maatschappij en ingrijpende wijzigingen in wet- en regelgeving dwingen tot een
groter risicobewustzijn. In dit kader is het van belang om zicht te hebben en te behouden op de risico’s
die zich manifesteren bij de uitvoering van gemeentelijke taken en om daarbij passende maatregelen
te treffen.
Voor risicomanagement en het weerstandsvermogen heeft de gemeente als wettelijk kader met
verschillende regels te maken, namelijk de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten (BBV).
Gemeentewet
In artikel 189 van de Gemeentewet staat dat de gemeenteraad erop toeziet dat de begroting
structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan mag afgeweken worden als het aannemelijk is dat het
structureel en reëel evenwicht in de begroting in eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.
Ook de provincie ziet hierop toe.
De financiële gevolgen van optredende risico’s kunnen het evenwicht in de begroting ernstig in gevaar
brengen. Met het beoordelen van het structureel en reëel begrotingsevenwicht moet de toezichthouder
voorkomen dat een gemeente een structureel tekort op de begroting heeft dat zij zelf niet op kan
lossen en om die reden een beroep zou kunnen doen op een extra uitkering uit het gemeentefonds
(artikel 12 van de Financiële verhoudingswet). Hiervoor richt de toezichthouder zich op de financiële
positie van gemeenten en vraagt daarom ook naar het gemeentelijk beleid over risicobeheersing en
weerstandsvermogen.
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Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
In het BBV staan de verslaggevingsvoorschriften voor gemeenten en provincies. Deze voorschriften
gelden voor de begroting en voor de jaarrekening. In artikel 9 en artikel 26 van het BBV is bepaald dat
er in de begroting en het jaarverslag een paragraaf Weerstandsvermogen moet worden opgenomen. In
deze paragraaf wordt onder meer ingegaan op het beleid rondom de weerstandscapaciteit en de
risico’s. Het is aan de gemeenten om een beleidslijn te formuleren over de in de organisatie
noodzakelijk geachte weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s.
Een organisatie is in control wanneer de bedrijfsvoering bijdraagt aan de realisatie van
beleidsdoelstellingen, zodanig dat er geen grote onverwachte verrassingen zullen optreden.
Risicomanagement is een van de instrumenten die de gemeente inzet voor control.
Wij hebben een nota risicomanagement opgesteld waarin de uitgangspunten voor het
risicomanagementbeleid, taken en verantwoordelijkheden, het risicomanagementproces en de kaders
voor de weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen zijn opgenomen. Belangrijke wijziging ten
opzichte van de huidige werkwijze voor de bepaling van het risicoprofiel en het weerstandsvermogen
van de gemeente is de uitbreiding van het aantal risicoklassen van 3 naar 5.
We hebben de nota risicomanagement op 14 september besproken met de auditcommissie. De
auditcommissie vond dat de nota helder en duidelijk is opgesteld en het proces van
risicomanagement goed in beeld brengt. Ook de uitbreiding van de beoordelingsklassen van 3 naar 5
wordt door de auditcommissie als positief ervaren voor een betere weging van de risico’s die, in relatie
met evaluatie aan bevordering van het lerend vermogen zullen bijdragen.
Besluitgeschiedenis
Nvt
Beoogd effect
Het beheersen van risico’s, die het realiseren van onze doelen en taken kunnen verstoren.
Argumenten
1.1 Risicomanagement draagt bij aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen binnen de
beschikbare middelen
Het is van belang om inzicht te hebben in de risico’s die zich kunnen voordoen bij de uitvoering van
gemeentelijke taken en om daarbij passende maatregelen te treffen.
1.2 De nota biedt een kader om risicomanagement gestructureerd en als continu proces uit te voeren
Risicomanagement is effectief wanneer we, naast het in beeld brengen van de risico’s en het treffen
van beheersmaatregelen, ook geregeld de risico’s en de getroffen beheersmaatregelen evalueren om
te kunnen bijsturen en ervan te leren.
Kanttekeningen
1.1 Goed uitvoeren van risicomanagement betekent niet dat alle risico’s kunnen worden voorzien en
beheerst
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Hoe goed we risicomanagement ook inrichten, de toekomst laat zich moeilijk voorspellen. Een goed
voorbeeld hiervan is de Covid19-pandemie, die een effect heeft op de economie en de samenleving
dat niemand had voorzien.
Financiën
De nota risicomanagement heeft geen financiële consequenties.
Communicatie
We publiceren de nota risicomanagement als beleidskader van de gemeente West Betuwe op
www.overheid.nl. De implementatie en uitvoering van de nota is vooral een interne aangelegenheid
waarover wij met ons management en de medewerkers communiceren.
Uitvoering/Planning
We starten in het vierde kwartaal met de implementatie van de nota in de organisatie. De nieuwe
risicoclassificatie zullen wij vanaf de jaarrekening 2020 toepassen.
Evaluatie
In de paragraaf Weerstandsvermogen van de jaarrekening evalueren wij jaarlijks de gezette stappen
en de eventueel noodzakelijke bijsturing.
Risicoparagraaf
Risico omschrijving
Onvoldoende
bekendheid met de
uitgangspunten van
de nota waardoor
het leereffect niet
optreedt

Soort risico
Bedrijfsvoering

Kans
Hoog

Effect
Het doel van de
nota
risicomanagement
wordt niet
behaald, we zijn
niet in control

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
de secretaris,
de burgemeester,
Karen Coesmans
Servaas Stoop

Beheersingsmaatregel
Een goede
implementatie van de
nota risicomanagement
in de organisatie
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente West Betuwe;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2020,
besluit:
de nota risicomanagement West Betuwe vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 24 november 2020, nummer 2020/129,
de griffier,
Hans van der Graaff

de voorzitter,
Servaas Stoop

