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1. Voorstel 

 Vaststellen van de kadernota Integraal Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2020-2023 

 

2. Inleiding 

Na de herindeling is van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer overgenomen hoe om te 

gaan met risicomanagement en weerstandsvermogen. In de begroting 2019 is aangegeven dat er 

een kadernota Integraal risicomanagement en weerstandsvermogen zal worden opgesteld en 

afgestemd op de gemeente Midden-Groningen.  

Risicomanagement 

Het begint allemaal met de strategie (het Kompas). De strategie geeft richting aan hoe we de 

gestelde doelen van de gemeente Midden-Groningen wil bereiken. Alle activiteiten binnen een 

organisatie moeten bijdragen aan de strategie.  

In de sturingsfilosofie is vastgelegd hoe we de organisatie willen besturen. Op welke wijze wij onze 

doelen willen gaan realiseren. 

De doelen van de organisatie zijn vastgelegd in de begroting-programma’s. Elk team heeft een 

jaarplan waarin (afgeleid van de organisatiedoelen) de doelen van het team staan. 

Risicomanagement is een proces waarbij continue wordt gekeken welke gebeurtenissen er mogelijk 

voor kunnen zorgen dat de gestelde doelen niet worden gehaald. Zo’n gebeurtenis noemen we een 

risico.  

 

Het proces van het managen van de risico’s bestaat uit zes stappen:  
1. doelen vaststellen (Geen doel? Geen risico’s!) 



   

 Pagina: 2 van 4 

 Datum: 7 januari 2020 

 Zaak: 2019-043003 

 

 

2. risico’s identificeren (zijn er gebeurtenissen waardoor we de doelen niet halen) 
3. gevolgen inschatten (bijvoorbeeld financiële schade of reputatieschade) 
4. risico’s beoordelen (willen we dit risico bijvoorbeeld mijden, accepteren, beheersen) 
5. risico’s beheersen (zijn er al beheersmaatregelen of moeten we ze treffen) 
6. risico’s monitoren (1e lijnscontroles, 2e lijnscontroles en 3e lijnscontroles) 
 

De volledige werking van integraal risicomanagement is de stip op de horizon. Het is een brede 

invulling van risicomanagement, waarbij niet alleen de (wettelijke) kaders worden gevolgd, maar 

ook het risicobewustzijn binnen de gemeente wordt gestimuleerd. Het denken over risico’s richt 

zich daarbij onder meer op politieke risico’s, maatschappelijke risico’s, bestuurlijke risico’s en 

veiligheidsrisico’s.  

Weerstandsvermogen 

Een deel van de financiële risico’s zal niet door beheersmaatregelen tot nul zijn te reduceren. 

Hierdoor blijft een restrisico (een bepaald bedrag) over. Dit bedrag wordt het benodigde 

weerstandsvermogen genoemd. De algemene reserve fungeert als weerstandsvermogen. Deze 

buffer zorgt ervoor dat wanneer voornoemde restrisico’s zich daadwerkelijk voordoen de gemeente 

niet direct in financiële problemen komt en we dus niet worden verrast. 

Als ambitieniveau hanteert de gemeente Midden-Groningen een minimale omvang voor de 

algemene reserve van 100 euro per inwoner en streeft er naar dat de omvang van de algemene 

reserve niet boven de 300 euro per inwoner komt. 

3. Publiekssamenvatting 

We zijn vanuit onze professie binnen de gemeente Midden-Groningen altijd al bezig met 

risicomanagement. De resultante hiervan is onder andere de jaarlijkse terugkerende paragraaf 

Risicomanagement en Weerstandsvermogen in de begroting en jaarrekening. Deze kadernota 

beoogt dit meer te structuren om zo te komen tot integraal risicomanagement binnen de  

gemeente Midden-Groningen. Dit zal er mede aan bijdragen dat we op gestructureerde wijze de 

risico’s in beeld krijgen die van invloed zijn op het behalen van onze doelen. Specifiek voor de 

financiële (rest)risico’s berekenen we het benodigde weerstandsvermogen en vormen hiervoor 

buffers. Deze buffers voorkomen dat we als gemeente in financiële problemen komen als de 

financiële (rest)risico’s zich daadwerkelijke voordoen. 

4. Bevoegdheid van de raad 

Op grond van artikel 212 Gemeentewet is de raad bevoegd om de uitgangspunten van het financiële 

beleid vast te leggen in een verordening. In de Financiële Verordening is in artikel 18 lid 1 sub d 

bepaald dat een kadernota ‘Herijking Weerstandsvermogen en Integraal Risicomanagement wordt 

vastgesteld. Met deze nota wordt richting gegeven aan de uitgangspunten voor dit financiële beleid 

en maakt de raad gebruikt van de kaderstellende bevoegdheid. 

5. Beoogd effect 

 Er zal meer bewustwording ontstaan over mogelijke gebeurtenissen (risico’s) die van invloed 

zijn op het behalen van de gestelde doelen. Om deze risico’s te mitigeren zullen adequate 

beheersingsmaatregelen worden getroffen waardoor we niet meer verrast worden en onze 

doelen halen. 

 Op basis van financiële risico’s het weerstandsvermogen kunnen berekenen en buffers vormen 
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waardoor we als de risico’s zich voordoen we als gemeente niet in de financiële problemen 

raken. 

 Deze nota is een zogenaamde kapstoknotitie; het biedt een kader voor het beleid rondom 

integraal risicomanagement en weerstandsvermogen.  

 

6. Historische context 

Deze hernieuwde kadernota past bij de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en is een logisch 

en natuurlijk vervolg op het project “de basis op orde”. In de begroting 2019 is aangegeven dat er 

een kadernota Integraal risicomanagement en weerstandsvermogen zal worden opgesteld en 

voorgelegd. 

7. Argumenten 

 De commissie Besluit en Begroting en Verantwoording (BBV) besluit in artikel 11, lid 2 De 

paragraaf betreffende weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat tenminste: beleid 

omtrent weerstandscapaciteit en de risico’s. In deze kadernota worden de 

weerstandscapaciteit en risico’s nader geduid en de werkwijze hieromtrent toegelicht. 

 In de bijgevoegde kadernota Integraal Risicomanagement en Weerstandsvermogen Midden-

Groningen 2020-2023 creëren we een kader voor het beleid rond risicomanagement en 

weerstandsvermogen. Een helder beleid draagt bij aan een goede interne beheersing (basis op 

orde) en aan het zoveel mogelijk in control zijn van de organisatie.  

 Met het vaststellen van de kadernota Integraal Risicomanagement en Weerstandsvermogen stelt 

de gemeenteraad kaders waarbinnen het college de uitvoering vorm kan geven. Conform de 

Financiële Verordening 2020 gemeente Midden-Groningen neemt het college de paragraaf 

Weerstandsvermogen & Risicobeheersing op (artikel 18. Lid 1, a, b en c).  

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

In het implementatieplan zal oog zijn voor de begeleiding en het absorptievermogen van de 

organisatie. 

9. Financiële paragraaf 

- 

10. Communicatie 

Er wordt een plan opgesteld voor interne communicatie over dit onderwerp.  

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

-   De kadernota is afgestemd met onze accountant HZG.  

-  Op 28 januari is in de auditcommissie de kadernota nader toegelicht.  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
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Bijlage: 
1 Kadernota Integraal Risicomanagement en Weerstandsvermogen Midden-Groningen 2020-2023.  


