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Lokale heffingen
Inleiding
De paragraaf Lokale heffingen is bedoeld om inzicht te geven in de diverse lokale heffingen en
belastingen op hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk. Op de
Werkmaatschappij is dit echter niet van toepassing.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Inleiding
ln

het

BBV

wordt

het

weerstandsvermogen

omschreven

als

de

relatie

tussen

de

weerstandscapaciteit
van de organisatie en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen. Het weerstandsvermogen kan ook worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om
omvangrijke tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid behoeft te worden aangepast. De
weerstandscapaciteit dient dus om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.
ln het algemeen kunnen als risico's worden onderscheiden de algemene risico's samenhangend
met de exploitatie en de specifieke risico's.
Algemene risico's
De werkmaatschappij is een uitvoeringsorganisatie voor de beide dragende organisaties van de
gemeente Achtkarspelen en gemeente Tytsjerksteradiel in de vorm van een gemeenschappelijke
regeling. De onderdelen die vanuit deze twee dragende organisaties zijn geplaatst in de
WerkmaatschappU zijn volledig met de bijbehorende personele en materiële budgetten
overgedragen. Wij gaan er vanuit dat hiervoor op dit moment geen algemene risico's bestaan.
Specifieke risico's
Op dit moment zijn er geen specifieke risico's voor de Werkmaatschappij benoemd behalve het
eventueel niet tijdig kunnen realiseren van bezuinigingstaakstellingen. De samenhang tussen
weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit en risico’s is hieronder schematisch opgenomen.
Weerstandsvermogen
Volgens artikel I 1 van het BBV moeten gemeenten inzicht geven in hun weerstandsvermogen:
het verband tussen de weerstandscapaciteit (de middelen om niet begrote kosten te dekken) en
de risico's. lnzicht in de vraag hoe goed ben je als organisatie bestand tegen financiële
tegenvallers. Op grond van een risicoanalyse, met een zo reëel als mogelijke inschatting van
toekomstige gebeurtenissen, bekijken we de kans op tegenslagen. Uiteraard is het mogelijk dat
er onvoorziene zaken gebeuren.
Uitgangspunt ¡s dat begrotingstechnische risico's niet mogen leiden tot een beroep op de
weerstandscapaciteit, omdat ze beheersbaar zijn door een goede planning & control. Als in het
begrotingsjaar sprake is van materiële afwijkingen van de begroting, dan wordt dit
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gerapporteerd. Dat geldt ook voor de niet in geld uit te drukken risico's van bijvoorbeeld
vertragingen in processen, het niet realiseren van doelstellingen, risico's met betrekking tot arbo
en veiligheid. arbo en veiligheid.
De samenhang tussen weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit en risico’s is hieronder
schematisch opgenomen.

Tabel 1: Samenhang tussen reserves, voorzieningen, risico’s en weerstandsvermogen
Risico’s
Alle voorzienbare risico’s waarvoor
geen voorzieningen zijn gevormd of
die niet tot afwaardering van activa
hebben geleid en die van materiële
betekenis kunnen zijn in relatie tot
het balanstotaal of het eigen
vermogen

Weerstandscapaciteit
• Reserves
• Ruimte op de begroting
• Onbenutte belastingcapaciteit
• Post onvoorzien in de begroting
• Langlopende voorzieningen

Weerstandsvermogen

Samenloop van
risico's

Flexibiliteit

Weerstandscapaciteit
ln het algemeen wordt de weerstandscapaciteit gevormd door de reserves, de ruimte op de
begroting, langlopende voorzieningen en de post onvoorzien. De Werkmaatschappij kent geen
begrote toevoegingen of onttrekkingen aan reserves. In de notitie reserves en voorzieningen is
vastgelegd dat de Werkmaatschappĳ ook bestemmingsreserves en voorzieningen kan vormen.
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