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Emmeloord, 18 december 2012. 

 

Onderwerp 

Nota weerstandsvermogen en risicomanagement, herziening 2013 

 

Voorgenomen besluit 

De nota weerstandsvermogen en risicomanagement, herziening 2013 vaststellen. 

 

Advies raadscommissie 

[Advies]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Inleiding 

Voor u ligt de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement, herziening 2013. Deze 

nota vloeit voort uit de "Financiële verordening gemeente Noordoostpolder". In deze 

verordening wordt het college van burgemeester en wethouders onder ander opgedragen 

eenmaal in de vier jaar een (bijgestelde) nota weerstandsvermogen en 

risicomanagement aan de raad aan te bieden.  

 

Het vaststellen van deze nota is dus in die zin een verplichting, maar in de manier 

waarop het weerstandsvermogen en risicomanagement daarbinnen ingevuld wordt, is de 

gemeente vrij. Hiervoor zijn geen richtlijnen vastgelegd. Gemeenten moeten zelf een 

beleidslijn formuleren over de in hun organisatie noodzakelijk geachte 

weerstandscapaciteit in relatie tot de specifieke risico’s. In deze nota is dit beleid voor 

Noordoostpolder uiteengezet. 

  

In deze nota wordt eerst een uitleg van de belangrijkste begrippen gegeven, de 

weerstandscapaciteit nader toegelicht en volgt een inventarisatie van de risico's. Tot slot 

volgt een samenvatting van de risico's in een schematisch overzicht. 

 

 

Doelstelling 

 

Met de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement worden de volgende doelen 

beoogd: 

 

1. Kaderstelling raad en formuleren van beleidsuitgangspunten  

 De raad is verantwoordelijk voor een sluitende begroting. Een sluitende begroting 

zonder weerstandsvermogen betekent dat iedere tegenvaller een budgettair 

probleem oplevert. In dat geval staan de programmadoelstellingen en daarmee 

het beleid van de gemeente onder druk. Een gemeente kan derhalve niet zonder 

weerstandsvermogen. In het dualistische stelsel heeft de raad een kaderstellende, 

budgetbepalende (budgetrecht) en controlerende taak. Met deze nota geeft de 

raad de kaders met betrekking tot het weerstandsvermogen en het 

risicomanagement aan en stelt de raad het beleid vast waarbinnen de gemeente 

Noordoostpolder moet opereren. De kaders en beleidsuitgangspunten zullen 

ervoor moeten zorgen dat weerstandsvermogen en risicomanagement een 

structureel onderdeel blijft vormen van de planning & control cyclus en dat 

gemeente Noordoostpolder voldoende weerstandsvermogen heeft. 
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2.  Reduceren van de gevolgen van risico's  

 Risico’s kunnen het halen van doelen belemmeren. Als de risico’s en de aanwezige 

weerstandscapaciteit in kaart zijn gebracht, is het mogelijk zodanig beleid te 

ontwikkelen dat risico’s geaccepteerd worden of dat de impact van risico’s 

gereduceerd wordt. Dit kan door de weerstandscapaciteit te verhogen of de 

risico’s te verminderen door het nemen van maatregelen. 

 

3.  Voldoen aan wet- en regelgeving  

 De gemeente Noordoostpolder heeft momenteel al bestaand beleid over 

weerstandsvermogen en risicomanagement. Dit wordt ook via wet- en regelgeving 

(Besluit Begroting en Verantwoording, Gemeentewet en Financiële verordening 

gemeente Noordoostpolder) verplicht gesteld. Door het vaststellen van deze nota 

en een actualisatie hiervan om de vier jaar voldoet de gemeente Noordoostpolder 

aan haar wettelijke verplichtingen.  

 

4.  Verhogen van het risicobewustzijn  

 Het belangrijkste doel van deze nota, naast de kaderstelling en het voldoen aan 

wet- en regelgeving, is het verhogen van het risicobewustzijn binnen de 

organisatie maar ook voor het bestuur. Dit bewustzijn is zowel van belang op het 

niveau van het bestuur als het management. Voor het bestuur geldt dit vooral bij 

het stellen van kaders en het nemen van belangrijke besluiten. Het management 

zorgt voor een goede informatieverstrekking over risico’s richting bestuur ten 

behoeve van de besluitvorming. Daarnaast is het management verantwoordelijk 

voor het beheersen van de risico’s. Verder moet de organisatie zich er van bewust 

zijn dat het risicomanagement een belangrijke plek heeft in de planning & control 

cyclus.  

   

5.  Actualisering van het weerstandsvermogen en risico's  

 In de programmabegroting en het jaarverslag wordt middels de paragraaf 

Weerstandsvermogen aandacht geschonken aan de weerstandcapaciteit van de 

gemeente en de risico's. Deze nota geeft een actualisatie en nadere invulling van 

het weerstandsvermogen en de risico’s. 

  

6. Toetsen of de gemeente Noordoostpolder voldoende weerstandsvermogen heeft.  

 Door de weerstandscapaciteit af te zetten tegen het verwachte financiële gevolg 

van alle risico’s kunnen conclusies getrokken kunnen worden over het 

weerstandsvermogen van de gemeente. 

 

 

Voorgesteld besluit 

De nota weerstandsvermogen en risicomanagement, herziening 2013 vaststellen.  

 

Argumenten 

Hier wordt verwezen naar de nota weerstandsvermogen en risicomanagement, 

herziening 2013. 

 

Planning/uitvoering 

De nota weerstandsvermogen en risicomanagement, herziening 2013 treedt formeel in 

werking in het jaar 2013. 

 

Bijlagen 

• Nota weerstandsvermogen en risicomanagement, herziening 2013 
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Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : P.M.S. Vermeulen 

Steller : dhr. R. Onderstijn; r.onderstijn@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 december 2012, no. 

18850-1; 

 

B E S L U I T: 

 

De nota weerstandsvermogen en risicomanagement, herziening 2013 vast te stellen.  

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 24 januari 2013. 

De griffier,             de voorzitter, 

 


