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ALGEMEEN
In de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2012-2016 wordt het beleid over de
weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s beschreven. De nota is door de raad vastgesteld op 8
november 2011.
Daar wordt ingegaan op het risicomanagement van de gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, de mogelijkheden voor het opvangen van risico’s en het gewenste
weerstandsvermogen. De nota dient tevens als kader voor de jaarlijks verplichte paragraaf
weerstandvermogen bij de beleidsbegroting. Daar vindt de verslaglegging plaats van actuele
ontwikkelingen in risico’s en de weerstandscapaciteit en wordt bezien of het weerstandvermogen
nog het gewenste niveau heeft. Zo nodig worden in de paragraaf voorstellen gedaan of
maatregelen voorgesteld om risico’s te beperken.
Solide financieel beleid
Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude kiest voor een solide financieel beleid en streeft
behoud van een structureel gezonde financiële positie na. Een gezonde financiële positie is nodig
voor het in stand houden van het niveau van voorzieningen binnen onze gemeente.
Een sluitende begroting en meerjarenraming alleen is niet voldoende. De gemeente loopt bij de
uitvoering van haar taken financiële risico’s.
Een financiële buffer ofwel weerstandscapaciteit is nodig om te voorkomen dat financiële
tegenvallers dwingen tot bezuinigingen of drastische beleidsbijstelling.
Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s
waarvoor geen maatregelen zijn getroffen. Samenvattend zijn de volgende doelen van ons
financiële beleid te formuleren:
 het behoud van een gezonde financiële positie;
 een structureel sluitende begroting;
 voldoende weerstandsvermogen.
De Provincie
Voor het beoordelen van de financiële positie van de gemeente wordt door de Provincie een aantal
criteria toegepast. Als eerste geldt het criterium van het sluitend zijn van de begroting en de
meerjarenraming.
Het toezicht is echter steeds meer risico georiënteerd vanuit het perspectief van “duurzaam
financieel beleid”. Meerjaren onderhoudsplannen maken deel uit van het beperken en spreiden
van de financiële risico’s. Na meerjarige onderhoudsplannen voor wegen, riolering, scholen en
openbare gebouwen volgen binnenkort soortgelijke plannen voor het onderhoud van openbaar
groen en de openbare verlichting.
Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij u naar de paragraaf Onderhoud
kapitaalgoederen. Ook hoe we omgaan met risico’s en met name wat de kwaliteit van ons
risicomanagement is wordt meegenomen in de beoordeling.
Accountantscontrole
De Gemeenteraad benoemt de accountant voor de controle op de jaarrekening. Concreet wordt de
accountant gevraagd te beoordelen of alle voorzienbare risico’s zijn opgenomen in de
risicoparagraaf en waar mogelijk in geld zijn gewaardeerd.
Berekening Weerstandscapaciteit
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Toelichting op de weerstandscapaciteit van het vermogen:
Bij de bestemmingsreserves onderscheiden we de reserves mét en zonder verplichting. Reserves
met verplichting zijn:
1. reserve pensioenvoorziening ambtelijke organisatie;
2. reserve kapitaallasten;
3. reserve onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen;
4. reserve onderhoud schoolgebouwen;
5. reserve beheer en onderhoud Traverse;
6. reserve drie decentralisaties.
De reserves 1, 2 en 5 zijn gevuld door middel van gelden uit af/verkoop. Deze af/verkoop is
gerealiseerd om lasten in de toekomst op te vangen. De reserves 3 en 4 zijn ingesteld als
egalisatiereserve. Reserve 6 is gevuld door niet bestede middelen van het Rijk. De
bestemmingsreserves zonder verplichting hebben wel een bestemming mee gekregen van de
Raad maar de invulling hiervan is (nog) niet concreet uitgewerkt. In het laatste kwartaal van 2015
is de nota Reserves en Voorzieningen herzien, waarbij alle reserves en hun bestemmingen ook
opnieuw zijn bekeken en indien gewenst anders bestemd.
De rente over de algemene en bestemmingsreserves wordt jaarlijks toegevoegd aan de exploitatie
en heeft daarmee dus een inkomstenfunctie.
Het rentepercentage wordt jaarlijks bij de Kadernota vastgesteld. Voor 2018 bedraagt dit 1,7%.
Een onttrekking aan de reserves houdt een dekkingsprobleem op de exploitatie in. In 2018
betekent een onttrekking van € 100.000 aan de reserve, € 1.700 minder inkomsten op de
exploitatie. In paragraaf D, Financiering wordt de situatie voor 2018 toegelicht onder de alinea
“Renteresultaat begroting 2018”.
Niet meegenomen in de berekening van de weerstandscapaciteit zijn de stille reserves.
Stille reserves zijn het (positieve) verschil tussen de economische waarde van gemeentelijke
eigendommen en de boekwaarde.
De economische waarde kan over het algemeen bepaald worden door de recent (2016)
vastgestelde OZB- waarden te nemen.
Ten opzichte van begroting 2016 zijn de stille reserves min of meer gelijk gebleven. Omdat het
merendeel van de boekwaardes lager ligt dan de OZB waarde is er sprake van een overwaarde en
dus ook een stille reserve.
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Risico–inventarisatie

Belangrijkste wijzigingen in het structurele risicoprofiel ten opzichte van eerdere jaren:
 De precariobelasting is verwijderd, hier is inmiddels overeenstemming over;
 De verstrekte leningen aan de hockeyvereniging, de tennisvereniging en het dorpscentrum
zijn qua risicoprofiel verhoogd naar middelmatig door de mogelijke invloed van het project
“Hartje Spaarndam”.
Belangrijkste wijzigingen in het incidentele risicoprofiel ten opzichte van eerdere jaren:
 Verkoop grond Teding van Berkhoutweg is verwijderd, het project loopt.
 Bodemsanering is verwijderd.
 Personeelslasten zijn verwijderd, door de fusie is dit niet meer van toepassing.
 Deskundigheid personeel en bestuur is verlaagd naar € 100.000, door de fusie wordt dit
risico verlaagd.
 Bouwplannen Mientekade is verwijderd, ook dit project loopt.
 Het Groene Schip is toegevoegd m.b.t. de overeenkomst die de gemeente heeft over de
bijdrage van Afvalzorg gedurende 12 jaar.
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Huidig weerstandsvermogen

Conclusie
Het huidige weerstandsvermogen neemt af ten opzichte van voorgaande jaren.
De afname van het weerstandsvermogen wordt veroorzaakt doordat er een hoger risicoprofiel aan
de verstrekte leningen wordt gegeven. Daarnaast is de algemene reserve in 2017 afgenomen door
de uitvoering van diverse projecten, het knelpuntenbudget en de voorfinanciering van de
herindelingsgelden en asbestsanering sectorpark.
Hiermee komt het weerstandsvermogen net onder 100% te liggen. Met betrekking tot de
incidentele weerstandscapaciteit zijn er voldoende middelen om de risico’s op te vangen.
De structurele weerstandscapaciteit beïnvloed dit beeld negatief. Eventuele belastingverhogingen,
die meegenomen zouden mogen worden in de bepaling van de risiconorm, zijn buiten
beschouwing gelaten.
Kengetallen BBV
Vanaf de begroting 2016 worden er vijf financiële kengetallen toegevoegd aan deze paragraaf,
conform de voorschriften van het BBV. De kengetallen moeten samen met de beoordeling op
eenvoudige wijze inzicht verschaffen over de financiële positie van de gemeente.
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1. De netto schuldquote
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de
eigen middelen. De prognose voor Haarlemmerliede is dat de schuldquote toeneemt. Er staan
steeds minder financiële middelen tegenover de schuldenlast. Normaal ligt de netto schuldquote
van een gemeente ongeveer tussen de 0% en 90%.

2. De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen
Dit kengetal geeft inzage in hoeverre er sprake is van het doorlenen van gelden en de invloed
daarvan op de schuldenlast. Voor Haarlemmerliede betekent dit dat wanneer er gelden
doorgeleend zijn de schuldquote lager is, zoals te zien is in vergelijking met voorgaande tabel.

3. De solvabiliteit
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële
verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit is in Haarlemmerliede nog voldoende hoog te noemen,
maar neemt wel af.

4. Grondexploitatie
De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitaties een forse impact hebben op de financiële
positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang omdat deze
waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop.
In geval van Haarlemmerliede is er op dit moment geen sprake van actieve grondexploitatie.
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5.Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van het structurele evenwicht van de begroting wordt thans het onderscheid
gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten en baten gaat het om
eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Bij de taakvelden zijn de
incidentele baten en lasten meerjarig aangegeven. De structurele exploitatieruimte wordt negatief
beïnvloed door het grote aantal incidentele mutaties, vooral ten laste van de reserves.

6. Belastingcapaciteit
De ruimte die een gemeente heeft om de belastingcapaciteit te verhogen wordt vaak gerelateerd
aan de totale woonlasten. Haarlemmerliede komt boven het landelijk gemiddelde qua woonlasten.
De gemiddelde woonlasten zijn berekend voor een woning met een waarde van € 200.000.

Samenvatting
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