Advies aan de raad
Ingediend door de Auditcommissie

Datum: 16-10-2013

Contactpersoon: E.M. Geldorp, 0348-428510 of raadsgriffie@woerden.nl

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening Auditcommissie 2010 is de Auditcommissie bevoegd de
Raad voorstellen te doen met betrekking tot onderwerpen die tot de scope van de commissie behoren. Als
adviescommissie aan de Raad brengt de Auditcommissie eveneens gevraagd en ongevraagd adviezen
aan de Raad uit.
Onderwerp:
Programmabegroting 2014 en verder; onderdeel Weerstandsvermogen/-capaciteit
Advies:
De Raad wordt geadviseerd:
1. In de Programmabegroting, paragraaf Weerstandsvermogen, een bandbreedte op te nemen ten
aanzien van de benodigde weerstandscapaciteit. Deze bandbreedte is als volgt: minimaal het
netto totaal van de geïnventariseerde risico’s en maximaal het netto totaal van de
geïnventariseerde risico’s maal een onzekerheidsfactor van 1,43.
2. Het college te verzoeken deze bandbreedte op te nemen in de notitie Financial Governance en de
gewijzigde notitie ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
Toelichting:
In de vergadering van de Auditcommissie van 15 oktober is gesproken over het weerstandsvermogen en
de weerstandscapaciteit in relatie tot het berekende bedrag aan risico’s. Zie daarvoor de paragraaf
Weerstandsvermogen in de Programmabegroting 2014, pagina 114 en verder.
Het is te verwachten dat het jaarlijkse totaal berekende bedrag aan risico’s (sterk) fluctueert. Als wordt
vastgehouden aan de norm dat de weerstandscapaciteit 100% van het totaal berekende bedrag aan
risico’s moet zijn, kan dat inhouden dat er in de exploitatie grote verschuivingen (lees: bezuinigingen)
moeten worden ingeboekt om de norm te behalen. Dit wordt als onwenselijk bezien. Wel is het wenselijk
dat er een norm wordt bepaald. Daarom adviseert de commissie de raad een bandbreedte vast te stellen
en die vast te leggen in de notitie Financial Governance. Die bandbreedte is:
<minimaal de totale netto waarde van de geïnventariseerde (rest)risico’s (dit zijn de risico’s waarvoor
geen voorziening of vereveningsreserve in het leven is geroepen) en
maximaal de totale netto waarde van de geïnventariseerde (rest)risico’s maal een onzekerheidsfactor van
1,43. Deze onzekerheidsfactor gaat ervan uit dat de geïnventariseerde (rest)risico’s 70% van de totale
risico’s vormen.>
In het concrete geval van de begroting 2014 betekent dit dat de ondergrens op € 5.621.250,- en de
bovengrens op € 8.038.387,- komt te liggen. De beschikbare weerstandscapaciteit per 01-01-2014 is
€ 9.191.833,-.
De accountant onderschrijft dit advies.
Namens de Auditcommissie,
S. van Hameren, voorzitter

