2.2 Verplichte paragrafen
2.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen kan worden gedefinieerd als de mate waarin ODIJ in staat is om
omvangrijke tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid behoeft te worden
aangepast en/of ontstane exploitatietekorten met deelnemers aan de regeling moeten
worden afgerekend. Daarnaast is het voor eigenaren van belang, dat de kostprijs van de
dienst laag is en er niet onnodig veel buffers worden aangehouden.

2.2.1.1 Uitgangspunten en aanpak benodigde weerstandscapaciteit
De benodigde weerstandscapaciteit is de financiële waardering van alle voor het
weerstandvermogen relevante risico’s. Om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen
wordt een risico-inventarisatie uitgevoerd. Risico’s betreffen mogelijke gebeurtenissen die
kunnen leiden tot financiële tegenvallers, die niet goed zijn te voorzien of waarvoor geen
andere maatregelen zijn getroffen of waar na het treffen van beheersmaatregelen nog
restrisico’s overblijven van materiële betekenis in relatie tot de financiële positie. Eerst
wordt van alle niet-reguliere risico’s een inschatting gemaakt wat de kans van optreden is
en welke financiële gevolgen het risico met zich meebrengt bij optreden. Vervolgens zijn
door middel van een statische analyse (Monte Carlo-simulatie) alle risico’s doorgerekend
en is op basis van de P90-waarde1 de benodigde weerstandscapaciteit bepaald.

2.2.1.2 Uitgangspunten beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit wordt door het BBV gedefinieerd als de middelen
waarover een organisatie beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.

Algemene reserve
Het vrij besteedbare deel van de algemene reserve kan voor de berekening van de
incidentele weerstandscapaciteit worden ingezet. De omvang van de begrote algemene
reserve per 1 januari 2020 bedraagt € 260.000.

De P90-waarde houdt in dat dit bedrag in 90% van de uitgevoerde simulaties (in dit
geval 10.000) niet wordt overschreden.
1
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Bestemmingsreserves
Dit zijn reserves met een bestedingsfunctie waarbij geld is weggezet voor toekomstige
uitgaven of investeringen. Ondanks deze bestedingsfuncties zou besloten kunnen worden,
indien noodzakelijk, de bestemmingsreserve bestedingsvrij te maken om risico’s
financieel op te vangen. Omdat dit ten koste zou gaan van bestaand beleid, hebben wij
ervoor gekozen om de besloten bestemmingsreserves niet tot de beschikbare
weerstandscapaciteit te rekenen.
Begrotingsruimte en stille reserves
De begroting van de ODIJ is sluitend. Daarnaast zijn stille reserves niet aanwezig. De
eventuele begrotingsruimte, alsmede stille reserves worden niet als bestanddeel van de
weerstandscapaciteit gerekend.
Voorzieningen
Met ingang van 2015 zijn voorzieningen gevormd voor de onderhoudskosten van het
kantoorpand en een personele voorziening inzake uit dienst getreden medewerkers,
waarvoor nog sprake is van verplichtingen. Deze voorzieningen worden niet meegerekend
in de beschikbare weerstandscapaciteit.
Het uitgangspunt is derhalve dat alleen de Algemene Reserve en eventueel gerealiseerd
resultaat in enig boekjaar van de ODIJ tot de beschikbare weerstandscapaciteit worden
gerekend.

2.2.1.3 Benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
Beschikbare weerstandscapaciteit per 1 januari 2020

Indicatie beschikbare w eerstandscapaciteit
Algemene reserve
Totaal

260.000
260.000
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Benodigde weerstandscapaciteit
Om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen is een risico-inventarisatie uitgevoerd.
Deze heeft tot de volgende lijst geleid:

Nr.

Risico
Oorzaak
Dienstverleningsovereenkomsten van Ontwikkelingen binnen de
contractgemeenten worden opgezegd contractgemeenten

Gevolg
Positieve resultaten voortkomend uit
de dienstverleningsovereenkomsten
worden misgelopen en organisatie
moet weer worden afgestemd op
verminderde vraag

2

Overgedragen taken leiden tot extra
onvoorziene werkzaamheden

Inbreng extra plustaken

Meer inhuur nodig dan voorzien

3

Subsidies die personeelskosten
dekken worden stopgezet

Subsidie wordt stopgezet

Dekkingsprobleem vaste
(personeels-)lasten

4

Niet voldoen aan subsidievoorwaarden ODIJ of partij aan wie ODIJ subsidie Subsidies moeten worden
waardoor subsidies terugbetaald
doorzet voldoet niet aan
terugbetaald
dienen te worden
subsidievoorwaarden

5

Claims a.g.v. onjuiste
Er ontstaat een calamiteit door
advisering/vergunningverlening/toezicht nalatigheid van medewerker van
of handhaving
ODIJ

ODIJ krijgt een claim

6

Marktwaarde renteswap lager dan
afgesproken waardoor om extra
dekking verzocht wordt (financiering
huisvesting)

Variabele rente daalt

Rabobank verzoekt ODIJ om extra
dekking

7

Vertrek of langdurige afwezigheid
medewerkers op sleutelposities
(Directeur, ICT, P&O of financiën)

Diverse oorzaken, bijv. ziekte

Extra personeels-/pensioenlasten
zijn niet meer uit 'inhuur derden' te
financieren

8

Ontslag van
medewerkers

Door slechte arbeidsrelaties, wil ODIJAanvulling op WW en dergelijke
medewerkers
kosten leiden in geval van ontslag
ontslaan
tot hogere personeelslasten dan
voorzien

9

Uittreding van een gemeente uit de
gemeenschappelijke regeling

Door herindeling wil gemeente
aansluiten bij een andere OD

1

Niet alle kosten kunnen op uittreder
verhaald worden, deel frictiekosten
komt voor rekening ODIJ

Tabel Risico’s ODIJ
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Op basis van de gekwantificeerde risico’s is een Monte Carlo-simulatie uitgevoerd. Het
resultaat daarvan is in de volgende figuur weergegeven.

Figuur Berekening benodigde weerstandscapaciteit

Uit figuur 1 valt af te lezen dat bij een zekerheidspercentage van 90% het risicoprofiel
van ODIJ € 260.563 bedraagt. In 90% van alle uitgevoerde simulaties is het bedrag voor
de optredende risico’s niet hoger dan € 260.563.

2.2.1.4 Beoordeling weerstandsvermogen 2020
Op basis van de in de vorige paragrafen geformuleerd beschikbaar en benodigd
weerstandsvermogen, kan voor ODIJ de ratio van het weerstandsvermogen worden
berekend. Deze berekening is hierna weergegeven:

Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit (€ 260.000)
Benodigde weerstandscapaciteit (260.563)

1,00

Conclusie
Begroot wordt een algemene reserve van € 260.000. Bureau Twijnstra Gudde heeft, op
basis van de onderkende risico’s, het benodigde weerstandsvermogen gesteld op
€ 260.563. In de gemeenschappelijke regeling is in artikel 31 opgenomen dat positieve
resultaten eerst worden aangewend tot aanvulling van de algemene reserve tot het
bedrag van € 260.000. De ratio van het weerstandsvermogen voor de ODIJ komt reeds
uit op 1.
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2.2.1.5 Ratio’s
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing worden, ingevolge artikel 11
van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente (BBV), kengetallen
opgenomen voor: de netto schuld quote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor
eventueel verstrekte leningen, de solvabiliteitsratio, de structurele exploitatieruimte, de
grondexploitatie en de belastingcapaciteit. De kengetallen maken het de bestuurders en
de eigenaren gemakkelijker om inzicht te krijgen in de financiële positie van de ODIJ.
Alleen de op de ODIJ van toepassing zijnde ratio’s zijn opgenomen.

Ratio's

Realisatie

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

Meerjarenram ing
2021

2022

2023

Netto schuldquote

0,33

0,33

0,30

0,33

0,32

0,32

Netto schuldquote gecorr. voor verstr. leningen

0,33

0,33

0,30

0,33

0,32

0,32

5,6%

4,7%

4,9%

4,6%

4,2%

3,9%

-0,3%

-0,5%

0,9%

0,6%

0,0%

0,0%

Solvabiliteitsratio
Structurele exploitatieruimte

Netto schuldquote, al dan niet gecorrigeerd voor alle leningen
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de dienst ten
opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de
rentelasten op de exploitatie drukken. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de
langlopende lening van de ODIJ aflossingsvrij is en dat de kortlopende schulden van de
ODIJ grotendeels ‘Nog aan te wenden vooruit ontvangen specifieke uitkeringen’ betreffen,
waarbij geen sprake is van rentelasten. Alleen het eigen vermogen kan met redelijke
zekerheid begroot worden. Dit in tegenstelling tot de kortlopende schulden en
vorderingen. De verwachting is wel een stabiele verhouding.
Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de dienst in staat is aan zijn
financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen
vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen van een dienst
bestaat volgens artikel 42 van het BBV uit de reserves (algemene reserve en
bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. De
solvabiliteitsratio stijgt iets ten opzichte van 2019 doordat de verwachting is dat de
kortlopende schulden iets zullen dalen.
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