Bijlage V: Nota Weerstandsvermogen Recreatieschap Spaarnwoude
Op 1 januari 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in
werking getreden. Het BBV verplicht Recreatieschap Spaarnwoude aandacht te besteden aan de
risico's. Met de voorliggende 'Nota weerstandsvermogen' wordt het noodzakelijke inzicht in zowel het
weerstandsvermogen als de weerstandscapaciteit van Recreatieschap Spaarnwoude gegeven.
Deze nota is in vier fasen tot stand gekomen.
1. Inventariseren en kwantificeren risico's
2. Bepalen minimaal gewenste / benodigde weerstandsvermogen
3. Berekenen aanwezige weerstandscapaciteit
4. Matchen benodigd weerstandsvermogen en aanwezige weerstandscapaciteit
In deze nota worden de uitkomsten van deze fasen beschreven.
1. Inventariseren en kwantificeren risico's
In de eerste fase zijn de risico's van Recreatieschap Spaarnwoude geïnventariseerd. Met de
budgethouders zijn deze risico's in beeld gebracht. De geïnventariseerde risico's zijn beschreven en
onderverdeeld naar:
Hoog / Midden / Laag (kans)
Risico's zijn als 'Hoog' aangemerkt indien de kans van voordoen hoog wordt geacht, enzovoort.
Bij een hoog risico is de financiële impact voor 80 procent meegenomen, bij een midden risico
voor 50 procent en bij een laag risico voor 20 procent.
Structureel / Incidenteel
Risico's zijn als incidenteel of structureel aangemerkt. Een structureel risico heeft een financiële
impact in meerdere begrotingsjaren. Een incidenteel risico heeft een financiële impact in één
begrotingsjaar. De structurele risico's zijn voor twee jaar meegenomen in de risico
kwantificering.
Voor het kunnen bepalen van het benodigde weerstandsvermogen is de financiële impact per risico
berekend. Risico's zijn per definitie niet goed meetbaar. Dit komt doordat voor voorzienbare en redelijk
kwantificeerbare risico's een voorziening moet worden gevormd. Om toch tot een kwantificering te
kunnen komen, zijn de bepalende factoren voor een schatting van de kans van optreden (Hoog /
Midden / Laag) en de impact van het risico (in euro's) geïdentificeerd. Zoveel mogelijk is de
(gemiddelde) omvang van de bij het risico betrokken exploitatielasten en/of investeringsbedragen
meegenomen bij de (subjectieve) bepaling van de kans en het effect.
Dit betekent dat niet de gehele omvang van de mogelijke financiële impact wordt opgenomen als
risicobuffer. Door vermenigvuldiging van de impact met een kans van optreden wordt een onnodig
hoge risicobuffer vermeden. Tegelijkertijd wordt door de combinatie van verschillende risico's in de
bepaling van de weerstandscapaciteit redelijkerwijs wel gezorgd voor voldoende vermogen voor
tegenvallers.
Op basis van de risico-inventarisatie zijn de volgende risico's onderkend. De geïnventariseerde risico's
zijn gekwantificeerd voor een bedrag van in totaal € 1.140.000, -. Een nadere specificatie van dit
bedrag is:

Risico

Kans

1. Subsidies (risico van
terugbetalen)
2. Inkoop en
aanbestedingsrisico
3. Vervuilde grond/
bodemsanering

Laag risico

Incidenteel /
Structureel
Incidenteel

Midden risico

Structureel

€ 50.000

€ 100.000

Midden risico

Incidenteel

€ 600.000

€ 600.000
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Financiële
Uitgaande van
impact
twee jaar
€ 100.000
€ 100.000

4. Verandering regelgeving (bijv Midden risico
wijziging zwemwater kwaliteit)
5. Calamiteiten zwemwater
Laag risico
6. Verminderde inkomsten door Midden risico
faillissement horeca
exploitanten/tegenvallend
bezoek evenementen
Totaal

Structureel

€ 50.000

€ 100.000

Structureel
Incidenteel

€ 10.000
€ 150.000

€ 20.000
€ 150.000

€ 1.070.000

Bij de bepaling van de totale financiële impact voor alle risico's worden de incidentele risico's eenmalig meegenomen. Bij
structurele risico's wordt de verwachte financiële impact per jaar met 2 vermenigvuldigd.

2. De gewenste / benodigde omvang van het weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is in artikel 11 van het BBV gedefinieerd als “De relatie tussen de
weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente (of de
gemeenschappelijke regeling) beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, en alle
risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie
tot de financiële positie”.
Het weerstandsvermogen weerspiegelt de mate waarin het schap in staat is middelen vrij te maken
om de risico's, die zich in de praktijk voordoen, op te vangen zonder dat dit betekent dat het beleid
verandert dan wel ingekrompen moet worden. Het vermogen om het beleid door te zetten, is
afhankelijk van de omvang van de weerstandscapaciteit.
Er zijn (nog) geen wetenschappelijke of algemeen geldende normen voor de gewenste omvang van
een weerstandsvermogen. Iedere gemeente en gemeenschappelijke regeling moet zelf invulling
geven aan de gewenste omvang, gelet op haar eigen situatie en context. De omvang van het
weerstandsvermogen moet in verhouding staan tot de risico's die de organisatie loopt. De risico's
moeten niet kunnen worden opgevangen door stuur- en beheersmaatregelen en / of financieel kunnen
worden afgedekt door voorzieningen.
De uitgevoerde risico-inventarisatie inclusief kwantificering is een logische basis voor het bepalen van
het gewenste weerstandsvermogen. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat niet alle
risico's kunnen worden gekwantificeerd (p.m.-posten).
1. Voor de geïdentificeerde en gekwantificeerde risico's worden de uitkomsten van de risicoinventarisatie als norm genomen voor het bepalen van het gewenste minimale
weerstandsvermogen. Bij de risico-inventarisatie zijn risico's gekwantificeerd voor een bedrag
van € 1.070.000.
2. Voor de niet-gekwantificeerde risico's wordt uitgegaan van 2% van de structurele inkomsten.
Het rijk stelt voor de gemeenten die vallen onder het artikel 12-regime, de minimale buffer
van de algemene reserve ook op 2% van de som van de structurele inkomsten te stellen.
Voor Recreatieschap Spaarnwoude komt 2% van de structurele inkomsten overeen met een
bedrag van € 100.000. Dit bedrag is daarmee het minimaal gewenste / benodigde
weerstandsvermogen voor niet gekwantificeerde risico's.
Het totale benodigde weerstandsvermogen komt daarmee op een bedrag van € 1.170.000. In het
volgende hoofdstuk wordt de omvang van het weerstandsvermogen gerelateerd aan de aanwezige
weerstandscapaciteit.
3. Berekende weerstandscapaciteit per begin 2013
Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan: het geheel aan beschikbare en vrij aanwendbare
financiële middelen om mogelijke “resterende” risico's met financieel gevolg op te kunnen vangen. Met
“resterende” risico's worden bedoeld: de risico's die onvoldoende “in control” zijn of kunnen worden
gehouden door stuur- en beheersmaatregelen en/of waarvoor (nog) geen specifieke voorzieningen
zijn of kunnen worden getroffen.
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De bepaling van de weerstandscapaciteit is een momentopname. De gekozen peildatum is 1 januari
2012. Bij het berekenen van de aanwezige weerstandscapaciteit wordt gekeken naar het “vrije deel” in
reserves en voorzieningen.
De eventuele stille reserves zijn niet bij de weerstandscapaciteit betrokken.
Ad 1. Vrije deel reserves en voorzieningen
Bij het bepalen van het vrije deel van de reserves en voorzieningen is voorzichtigheid betracht.
Criterium is of het Algemeen Bestuur de betreffende reserve in geval van een calamiteit kan vrijmaken
zonder dat hierdoor een exploitatietekort ontstaat. Daarbij komt dat bij gebruik van een reserve, de
rente die dit financieringsmiddel genereert tevens structureel gedekt moet worden.
Reserve / voorziening

Stand 1 januari 2013

Algemene reserve
Bestemmingsreserve Beheer
Bestemmingsreserve Nieuwe Investeringen
Bestemmingsreserve S.M.G
Bestemmingsreserve S.G.P. Verv. investeringen
Algemene reserve S.G.P.
Totaal

58.913
7.968.260
1.386.359
7.183.217
812.750
1.168.774
18.578.274

Deel direct
beschikbaar voor
weerstandscapaciteit
58.913
0
1.000.000
1.000.000
300.000
300.000
2.658.913

*Voor de bovengenoemde reserves is de stand van de reserves per 1 januari 2012 als basis genomen waarbij alle
goedgekeurde bestuursvoorstellen waarin beslag wordt gelegd op deze reserves zijn meegenomen (tot en met het AB van 15
december 2011). Kortom, alle reeds toegekende bijdragen vanuit de reserves maken geen deel uit van de ruimte hierboven
gepresenteerd als weerstandscapaciteit.

Van de reserves (het eigen vermogen) is € 2.658.913, - aangemerkt als direct beschikbare incidentele
weerstandscapaciteit. Het vrije deel uit de overige reserves is niet direct beschikbaar. Het Algemeen
Bestuur moet hiervoor eerst de bestemming van de reserve wijzigen, hetgeen tot de mogelijkheden
behoort. Voorzieningen worden niet meegenomen in de weerstandscapaciteit.
In de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting wordt elk jaar de (specificatie van de)
weerstandscapaciteit vermeld, in overeenstemming met artikel 11, lid 2a van het BBV. In het
jaarverslag wordt op grond van artikel 26 BBV verantwoording afgelegd over de ontwikkelingen in de
weerstandscapaciteit.
De weerstandscapaciteit wordt elk jaar berekend bij de jaarrekening met als peildatum de
balansdatum. De berekeningswijze en de uitgangspunten blijven hierbij ongewijzigd, tenzij het
Algemeen Bestuur anders besluit.
Peildatum van de weerstandscapaciteit, zoals die in de paragraaf Weerstandsvermogen van de
begroting wordt vermeld, is de laatste balansdatum. Dit is 31 december van het jaar voorafgaand aan
het jaar waarin de begroting wordt samengesteld.
4. Matching Gewenst weerstandsvermogen – Berekende weerstandscapaciteit
De conclusie in deze nota is dat Recreatieschap Spaarnwoude over een weerstandscapaciteit
beschikt van € 2.658.913, - om de risico's te dekken. Het gewenste weerstandsvermogen is berekend
op € 1.170.000, Voorgesteld wordt de minimale omvang van de reserve voor het benodigd
weerstandsvermogen vast te stellen op € 1.170.000.
Het gewenste / benodigde weerstandsvermogen voor de geïdentificeerde en de gekwantificeerde
risico’s worden jaarlijks herzien. Risico's en de omvang van de risico's kunnen derhalve jaarlijks
wijzigen.
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Natuurlijk blijft het signaleren en het beheersen van de risico's een dagelijks proces. Gedurende het
jaar wordt het Bestuur geïnformeerd over belangrijke nieuwe risico's gedurende het jaar. De risico's
met een hoge kans van voordoen worden als vast onderdeel in de planning & control instrumenten
(begroting, bestuursrapportages, jaarrekening) behandeld.
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