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Datum:  5 oktober 2018 
Aan:  Auditcommissie gemeente Woerden      
Van:  P.J. Vonk/R.C. Ouwerkerk  
Onderwerp: Schuldquote/weerstandsvermogen 
   
 
Geachte leden van de Auditcommissie, 
 
 
In het kader van de begroting 2019 en in relatie tot eerdere overleggen van de Auditcommissie wordt 
dit korte memo aangeboden. 
 
Weerstandsvermogen 
Voordat verder op de inhoud wordt ingegaan even nog de doelstelling van de paragaaf 3, 
weerstandsvermogen. 

Wat is het doel van deze paragraaf? 
De financiële positie van een gemeente bestaat uit de exploitatie en het eigen vermogen. Het niet 
geoormerkte vermogen (= de beschikbare weerstandscapaciteit) is van belang om te bepalen of de 
gemeente financieel gezond is, wat mede afhankelijk is van het risicoprofiel. 
 
De basis van hoe wij met risico’s en de bepaling en aanwending van het weerstandsvermogen 
omgaan, ligt vast in de notitie Financiële Sturing.  
 
Inzichtelijk maken risico’s 
De risico’s worden geïnventariseerd in de organisatie. Hierbij worden de onzekerheden beschreven, 
het risico/effect, de beheermaatregel en de kans x omvang in euro’s (kansximpact).  
 
Dit gebeurt voor alle programma’s en aan het einde worden alle uitkomsten van kans x omvang in 
euro’s opgeteld. Zo komen wij aan het bedrag van de incidentele risico’s. Dit bedraagt (exclusief 
sociaal domein, hiervoor is nog een aparte reserve) € 3.635.000.  
 
  Begroting 2019 

Beschikbare weerstandscapaciteit (excl. onbenutte belastingcapaciteit) € 24.014 

Beschikbare weerstandscapaciteit (incl. onbenutte belastingcapaciteit) € 27.881 

Ondergrens benodigde weerstandscapaciteit 
(totaal risico’s excl. Sociaal domein) 

€ 3.635 

Weerstandsvermogen ondergrens (excl. onbenutte belastingcapaciteit) 6,6 

Weerstandsvermogen ondergrens (incl. onbenutte belastingcapaciteit) 7,7 

Bovengrens benodigde weerstandscapaciteit 
(risico's x 1,43) 

€ 5.193 

Weerstandsvermogen bovengrens (excl. onbenutte belastingcapaciteit) 4,6 

Weerstandsvermogen bovengrens (incl. onbenutte belastingcapaciteit) 5,4 

 
Uit de tabel blijkt dat er ook bij het opstellen van de begroting 2019 voor de risico’s ruimschoots 
dekking is vanuit de beschikbare weerstandscapaciteit, gemeten naar de huidige afspraken omtrent 
de bandbreedte. Uitgaande van de ondergrens kunnen de risico’s 7,7 maal gedekt worden. Bij de 
bovengrens is dit 5,4 maal. 
 
 

Aan de Auditcommissie wordt voorgelegd of de systematiek en gehanteerde normen nog adequaat 
zijn dan wel dat er aanleiding is om dit aan te passen. Hiervoor zou dan in januari a.s. een plan van 
aanpak kunnen worden gemaakt.  
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Schuldquote 
De schuldquote kan worden gedefinieerd als de schulden : totale baten (eigen middelen). Op blz. 163 
van de begroting wordt de schuldquote weergegeven.  
 

Kengetal 
Verslag 

2017 
Begr. 
2018 

Begr. 
2019 

Begr. 
2020 

Begr. 
2021 

Begr. 
2022 

a1. netto schuldquote  67% 129% 126% 143% 150% 153% 
 
 
Net als in de begroting 2018 zien we in meerjarenverband een oplopende netto schuldquote. Deze 
verhouding neemt toe omdat we de komende jaren met hogere schuldenlasten rekening houden. 
Onze behoefte aan geleend geld neemt toe als gevolg van toenemende investeringen (scholenbouw, 
investeringen in de openbare ruimte, investeringen in verkeersmaatregelen, etc.) en de 
voorfinanciering van grondexploitaties in met name het gebied Snel en Polanen, Jan Steen straat, 
Kamerik NO, Harmelen en Brediuspark). 
 
Twee ‘’verstorende’’ factoren doen zich hierbij voor: 
 
1. De grondexploitaties ‘’vragen’’ de komende jaren meer liquiditeit. Dit heeft – in grote lijnen – te 

maken met het woon- en bouwrijp maken, kosten van verwerving, etc.  
2. De reserve kapitaallasten maatschappelijk nut. Deze is gevormd als dekking voor de 

kapitaallasten van sommige investeringen. De kapitaallasten van de investeringen zitten in de 
begroting, maar de onttrekkingen aan de reserves die hier tegenover staan, worden niet 
meegenomen bij de berekening van de schuldquote  

 
Zoals gezegd neemt de schuldquote in de loop van de jaren toe. Het is de vraag hoe schadelijk dit is. 
De schuldquote is immers geen doel op zich, maar een middel om de renterisico’s te beperken en 
flexibiliteit in de begroting te bevorderen. In het algemeen wordt een schuldquote van 130% of meer 
als (te) hoog beschouwd, maar het onverkort handhaven van deze schuldquote kan leiden tot 
ongewenste effecten. Dit betekent namelijk dat noodzakelijke investeringen niet kunnen worden 
gedaan als deze leiden tot een schuldquote > 130. Maar dan nog, ook in dat geval zou je een weging 
moeten aanbrengen welke investeringen wél mogen worden gedaan en welke niét. 
 
Later dit jaar zal een overleg met de BNG worden belegd om met elkaar te bezien welke 
mogelijkheden er zijn om de renterisico’s zo goed mogelijk te beperken. 
 
 

Aan de Auditcommissie wordt voorgelegd of er met betrekking tot de schuldquote aanvullende kaders 
moeten/kunnen worden bepaald en zo ja hoe dit zou kunnen worden vormgegeven.  

 
 
 

Met vriendelijke groeten, 

P.J. (Paul) Vonk 
Eigenaar hoofdopgave Governance 
 
R. C. Ouwerkerk 
Risicomanager  
 


