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lnleiding

a. Algemeen

Artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht overheden om in de
paragraaf Weerstandsvermogen een inventarisatie op te nemen van de risico's en van de
weerstandscapaciteit, alsmede een vermelding van het actuele beleid hieromtrent.
Aan uw Staten wordt nu een beleidskader voorgelegd waarin het achterliggende technische
beleid omtrent weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt beschreven. Hoe komt het
weerstandsvermogen tot stand en hoe wordt geborgd dat dit voldoende is?

De beoordeling van het weerstandsvermogen zelf vindt dan vervolgens plaats als onderdeel
van de reguliere planning- en controlcyclus.
De afgelopen jaren is door onze huisaccountant Ernst & Young (EY) en het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) als onze financieel toezichthouder aange-
drongen op het professionaliseren van het risicomanagement in onze organisatie. Risico-
management voegt bewustzijn toe over de mate waarin wij onze doelstellingen kunnen halen.
Het dwingt tot het expliciet maken van kansen en risico's en het beheersen daarvan. Ook
geeft het de organisatie de mogelijkheid om proactief om te gaan met kansen en risico's in
plaats van reactief. Ten slotte is expliciet aangegeven hoe omgegaan wordt met het optreden
van een risico met financiële gevolgen. Op het moment dat een risico zich voordoet wordt de
dekking van de financiële gevolgen als volgt afgewogen. ln eerste instantie wordt gekeken

naar een oplossing in de bestaande begroting inclusief de post Onvoorzien. lndien dit onge-
wenste gevolgen heeft voor de in de begroting afgesproken doelstellingen en resultaten wordt
een beroep gedaan op de risicoreserve. Dat wordt toegestaan als het weerstandsvermogen
boven de minimale ratio blijft. Zo niet dan volgt in uw Staten een integrale afweging tussen het

belang van het realiseren van de begroting en het weerstandvermogen.

Uw Staten stellen het beleid vast voor een periode van vier jaar. Actuele informatie over het

weerstandsvermogen, de risico's en beheersmaatregelen wordt verstrekt via de paragraaf
Weerstandsvermogen in de begroting en jaarstukken. ln dat kader worden aan uw Staten
keuzes voorgelegd binnen het acceptabele weerstandsvermogen.

Daarnaast is er voor de interne organisatie een handreiking opgesteld waarin omgeschreven
is hoe met deze principes omgegaan dient te worden welke het risicobewustzijnsproces on-
dersteunen. Deze handreiking wordt door Gedeputeerde Staten vastgesteld en is een ver-
dieping op de kaderstellende nota.

b. Europese aspecten
Niet van toepassing

Econom ie/werkgelegen heid

Níet van toepassing.

d. Participatie

Niet van toepassing.

c
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Advies

De Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement vast te stellen.

Doelstelling uit de begroting

8.2.12 Bedrijfsvoering op concernniveau op orde.

Argumenten

1.1. Het BBV schriift voor dat het beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico's vastgelegd dient te
worden.

Het huidige beleidskader risicomanagement is verouderd en niet door het algemeen bestuur vast-
gesteld. De kadernota vormt de basis voor de kwaliteit van de paragraaf Weerstandsvermogen en risi-
cobeheersing in de begroting en jaarstukken.

1.2. Hiermee geven wij uitvoering aan de aanbevelingen ten aanzien van risicomanagement door
de accountant en financieel toezichthouder.
De accountant EY en financieel toezichthouder het Ministerie van BZKwezen in hun gesprekken met
ons op het belang van het professionaliseren van risicomanagement. De steeds ondernemende rol
van de provincie vraagt ook om het actief sturen op risico's. De kadernota vormt de basis van de wijze
waarop risícomanagement wordt uitgevoerd.

1.4. Door op een gestructureerde wijze kansen en risico's in kaart te brengen weten wij beter
welke maatregelen wij moeten treffen om de doelen te realiseren.
Door periodiek risicosessies - gerelateerd aan doelstellingen binnen opgaven - uit te voeren ontstaat
een goed beeld waar kansen en risico's zich bevinden. Ook waarop bijgestuurd moet worden en waar
geen invloed op is. Bij de start van een programma of project moet een risico-inventarisatie en -ana-
lyse worden uitgevoerd. Deze wordt vervolgens periodiek herhaald.

1.5. Risicomanagement ondersteunt op een gestructureerde manier het behalen van doelstelligen
en het opleveren van project- en programmaresultaten.

Door risico's en kansen expliciet te maken, maatregelen te koppelen aan risico's en deze maatregelen
uit te voeren en te monitoren (of risico's te accepteren) wordt actief gestuurd op het realiseren van de
doelstellingen binnen onze opgaven.

Tijdsplanning

Niet van toepassing

Financiën

Niet van toepassing.
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Monitoring en evaluatie

De kadernota dient elke vier jaar geëvalueerd en vervolgens geactualiseerd te worden

Gommunicatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement

Ter inzage in kamer C0.39

Niet van toepassing

Assen, 17 mei2018
Kenmerk: 201 5.21201 8001 21 3

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter
mr. L. Maarleveld, secretaris a.i.

wa/coll
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Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 15 mei 2018, kenmerk
2015.212018001213;

BESLUITEN

de Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement vast te stellen

Assen, 11 juli2018

Provinciale Staten voornoemd,

, griffier voorzitter
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1. INLEIDING 
 
1.1 Doel  
Het doel van deze nota is een kader te bieden hoe wij omgaan met weerstandsvermogen en 

risicobeheersing, alsook het risicobewustzijn in de organisatie te vergroten. 

 

1.2 Wettelijk kader 
Artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht overheden om in de paragraaf 

weerstandsvermogen een inventarisatie op te nemen van de risico’s en van de weerstandscapaciteit, 

alsmede een vermelding van het actuele beleid hieromtrent. 

 

Op grond van artikel 11 lid 2 BB bevat de paragraaf betreffende het weerstandsvermogen en 

risicobeheersing ten minste: 

a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 

b. een inventarisatie van de risico's; 

c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's; 

d. een kengetal voor de: 

 netto schuldquote; 

 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen; 

 solvabiliteitsratio; 

 grondexploitatie; 

 structurele exploitatieruimte;  

 belastingcapaciteit. 

e. een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de 

financiële positie 

 

In de ministeriële regeling financiële kengetallen worden nadere regels gesteld over de wijze waarop 

de kengetallen, genoemd in artikel 11 BBV, tweede lid, onderdeel d, door provincies en gemeenten 

worden vastgesteld en in de begroting en het jaarverslag worden opgenomen. 

 

Provinciale Staten (PS) stellen het beleid vast voor een periode van vier jaar. In de Kadernota 
weerstandsvermogen en risicomanagement  wordt het achterliggende technische beleid omtrent 
weerstandsvermogen en risicobeheersing beschreven. Hoe komt het weerstandsvermogen tot stand 
en hoe wordt geborgd dat dit voldoende is? 
De beoordeling van het weerstandsvermogen zelf vindt dan vervolgens plaats als onderdeel van de 
reguliere planning- en controlcyclus. 
Actuele informatie over de risicobeheersing wordt verstrekt via de paragraaf weerstandsvermogen en 
risicobeheersing in de begroting en jaarstukken. In dat kader worden aan Provinciale Staten keuzes 
voorgelegd binnen het acceptabele weerstandsvermogen. De handreiking risicomanagement is voor 
de interne organisatie een verdiepingsdocument op de kadernota weerstandsvermogen en 
risicobeheersing. Hierin is omschreven hoe het bewustzijnsproces in relatie tot de 
risicomanagementprincipes ondersteunt dient te worden. De handreiking is altijd afgeleide van de 
kadernota en wordt door GS vastgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
2. DEFINITIES 
 
2.1 Risico 
Een risico is de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief gevolg voor het behalen 

van de doelstelling binnen een opgave.  

 

Risico’s worden geïdentificeerd aan de hand van de doelstellingen van de opgaven in de begroting. 

Analyse vindt plaats aan de hand van mogelijke gebeurtenissen welke impact op de doelstelling 

kunnen hebben. De gevolgen van een risico kunnen zowel financieel als niet-financieel van aard zijn.  

 

De volgende categorieën risico’s zijn te onderscheiden: 

 Juridisch 

 Beleid 

 Financieel 

 Grondexploitatie  

 Arbeidsomstandigheden 

 Informatiebeveiliging  

 Integriteit  

De financiële risico’s worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. 

 

2.2 Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen is de mate waarin de organisatie in staat is financieel nadelige gevolgen 

van risico’s op te vangen zonder aantasting van bestaand beleid. Dit meten we door de benodigde 

weerstandscapaciteit (de risico’s met financieel gevolg) af te zetten tegen de beschikbare 

weerstandscapaciteit (de reserves die voor het opvangen van risico’s met financieel gevolg zijn 

ingesteld). Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in de ratio weerstandsvermogen (zie paragraaf 

2.1). 

  

Via de paragraaf weerstandsvermogen verantwoorden we ons over de ratio weerstandsvermogen en 

de belangrijkste risico’s van de organisatie. Conform artikel 11 van het BBV dient in de paragraaf 

weerstandsvermogen en risicobeheersing in ieder geval opgenomen te worden: 

1. De inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit; 

2. De inventarisatie van de risico’s (benodigde weerstandscapaciteit); 

3. Het beleid omtrent het risicomanagement (waaronder de weerstandscapaciteit) en de risico’s. 

 

2.3 Weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit is volgens de definitie van het BBV de middelen en mogelijkheden waarover 

de provincie beschikt om niet-begrote kosten te dekken. Deze capaciteit staat in nauw verband met de 

kwantificering van risico’s die de organisatie loopt bij het uitvoeren van de beleidsdoelstellingen 

binnen de opgaven. Er wordt onderscheid gemaakt in weerstandscapaciteit met een incidenteel en 

structureel karakter. 



2.3.1 Incidentele weerstandscapaciteit 

De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen dat ingezet kan worden om eenmalige 

tegenvallers op te vangen. De incidentele weerstandscapaciteit wordt bepaald door de risicoreserve. 

Deze reserve is ingesteld om incidentele tegenvallers op te vangen die niet door een specifieke 

voorziening worden afgedekt. Afhankelijk van de benodigde incidentele weerstandscapaciteit wordt 

deze reserve bijgesteld.  

2.3.2. Structurele weerstandscapaciteit 

De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit middelen die permanent ingezet kunnen worden om 
tegenvallers op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. De 
structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de post onvoorziene uitgaven. De onbenutte 
belastingcapaciteit wordt ook meegenomen bij de bepaling van de structurele 
weerstandscapaciteit. 

 

  



3. WEERSTANDSVERMOGEN 
 
3.1 Ratio 
Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in de ratio weerstandsvermogen. De ratio 

weerstandsvermogen geeft een indicatie van het weerstandsvermogen en wordt bij de begroting en 

jaarstukken geactualiseerd. 

  

    Beschikbare weerstandscapaciteit 

Ratio weerstandsvermogen = ___________________________ 

 

    Benodigde weerstandscapaciteit 

 

Voor de ratio wordt gebruik gemaakt van onderstaande waarderingstabel. In deze kadernota wordt als 

norm gesteld, dat minimaal een ruim voldoende wordt nagestreefd. Dat betekent dat een minimale 

ratio van 1,4 wordt nagestreefd en dat het weerstandsvermogen in de jaarcyclus hier niet onder mag 

komen. Waar het weerstandsvermogen boven de minimale norm blijft, is nog ruimte mogelijk voor het 

maken van beleidsmatige keuzes. 

 

Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis 

A          x > 2,0 Uitstekend 

B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende 

C 1,0 < x < 1,4 Voldoende 

D 0,8 < x < 1,0 Matig 

E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende 

F          x < 0,6 Ruim onvoldoende 

 

Met een ruim voldoende niveau van het weerstandsvermogen heeft de organisatie ook ruimte om de 

onvoorziene risico’s (deels) af te dekken. Dit zijn risico’s die op het moment dat de risicoreservering 

vastgesteld wordt nog niet zijn voorzien, maar die zich op termijn kunnen voor doen. De balans tussen 

de benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit is dan ook aan 

verandering onderhevig. 

 

3.2 Het optreden van een risico met financiële gevolgen 
Op het moment dat een risico zich voordoet wordt de dekking van de financiële gevolgen als volgt 

afgewogen. In eerste instantie wordt gekeken naar een oplossing in de bestaande begroting inclusief 

de post onvoorzien. Indien dit ongewenste gevolgen heeft voor de in de begroting afgesproken 

doelstellingen en resultaten wordt een beroep gedaan op de risicoreserve. Dat wordt toegestaan als 

het weerstandsvermogen boven de minimale ratio blijft. Zo niet dan volgt in de staten een integrale 

afweging tussen het belang van het realiseren van de begroting en het weerstandvermogen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. AANVERWANTE REGELGEVING 
 
De kadernota weerstandsvermogen en risicobeheersing kan niet los worden gezien van bestaand 
beleid op integriteit, informatiebeveiliging, revolverend financieren, Algemene Subsidie Verordening,  
en protocol verbonden partijen. 
 
4.1 Integriteit 
Ter bevordering van het integer handelen zijn zowel in wetgeving, zoals de Ambtenarenwet, als in de 

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAP 2018), als in de modelaanpak Basisnormen integriteit 

voor Openbaar Bestuur en Politie (2006), regels en vereisten opgenomen. Het bewust maken van 

deze regels en vereisten maakt onderdeel uit van het risicomanagement bewustzijnsproces. In 

Basisnorm 4 is specifiek bepaald dat de organisatie periodiek onderzoek moet doen naar kwetsbare 

processen, functies en handelingen, daarvan een overzicht bijhoudt en maatregelen treft ter 

voorkoming van integriteitsschendingen. 

 

Iedere provinciale organisatie kent kwetsbare processen. De provincie verstrekt onder andere 

subsidies, beschikt over gevoelige informatie, koopt in, besteedt aan en houdt toezicht. Bij 

integriteitsrisico’s gaat het niet over risico’s ten aanzien van de effectiviteit of efficiency van de 

uitvoering van werkzaamheden, maar over risico’s op mogelijke integriteitschendingen en incidenten, 

met soms forse financiële, publicitaire, politieke en morele gevolgen. 

 

Voorbeelden van risicofactoren zijn: 

 Toegang tot vertrouwelijke informatie 

 Omgaan met geld 

 Machts- en monopoliepositie 

 Toekennen rechten/bevoegdheden (aan personeel of burgers) 

 Beoordelen en adviseren (met grote gevolgen) 

 Aanschaffen goederen/diensten/aanbestedingen 

 Handhaven 

 Solistisch handelen 

 Werken in de directe invloedsfeer van burgers / bedrijven 

 

Door inventarisatie van kwetsbare processen, functies en handelingen en waar nodig het verrichten 

van (diepgaande) risicoanalyses wordt inzicht verkregen in de risico’s die de organisatie én haar 

medewerkers lopen en of die voldoende worden beheerst. Dit inzicht biedt de mogelijkheid om de 

nodige beheersmaatregelen te treffen. 

 

4.2 Informatiebeveiliging 
In algemene regelgeving en in specifieke regelgeving, zoals AVG, wet Bibob, WOB zijn 

informatiebeveiligingsaspecten opgenomen.  

 

De provincie hanteert een basisniveau qua informatiebeveiliging (gebaseerd op het ISO27002 

normenkader) ten aanzien van de beschikbaarheid van systemen alsmede de integriteit en 

vertrouwelijkheid van gegevens onder de verantwoordelijkheid van de provincie. Risico’s die qua 

informatiebeveiliging een bedreiging vormen voor een opgave, project of programma voor de bestaande 

informatievoorziening dienen daarom in kaart gebracht te worden. Het instrumentarium hiervoor is een 

Business Impact Analyse en een (pre) Privacy Impact Assessment. De reikwijdte van deze analyses 



dienen bij voorkeur ruim opgevat te worden door ook de maatschappelijk effecten mee te nemen. De 

Coördinator informatiebeveiliging en de Functionaris Gegevensbescherming kunnen hierbij assisteren. 

 

Indien voor het bereiken van doelstellingen een nieuw informatieverwerkingsproces opgezet wordt of 

een bestaand proces wordt aangepast dan kan zo’n proces zelf indirecte zin een risico factor worden 

voor de doelbereiking. Het betreft zowel het proces zelf als ook de integratie met bestaande 

processen. De risico’s behoren met passende maatregelen beheerd te worden tot een aanvaardbaar 

niveau conform de tabel in paragraaf 3.1. Indien enige onzekerheid bestaat dan dienen ook 

informatiebeveiligingsrisico’s in financiële zin toegevoegd te worden aan het weerstandsvermogen.   

  

4.3 Revolverend financieren 
In het kader revolverend financieren is vastgelegd dat alle vormen van financiële stimuleringen een 
verschillend (oplopend) risicoprofiel hebben, maar ze hebben gemeen dat die risico’s er zijn en dat er 
daarmee een noodzaak is voor het treffen van passende beheersmaatregelen. Het risico van het al 
dan niet terugbetalen van een lening is altijd in bepaalde mate aanwezig. Daarom is in het kader 
vastgelegd dat ten minste 10% van de lening als kostenpost in de exploitatie meegenomen wordt. 
Hiervoor wordt een toevoeging aan de reserve opvang revolverend financieren gedaan. Een 
eventuele te vormen voorziening komt in eerste instantie ook ten laste van de Reserve opvang 
revolverend financieren. 
 
 
4.4 ASV 
Vanuit de ASV werken we vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen. Aan dit vertrouwensprincipe 

wordt vormgegeven door niet meer alle subsidieontvangers in alle gevallen te belasten met 

verantwoordingen, rapportages en controles. De aandacht in de uitvoering verschuift naar de 

risicogebieden en -groepen, en naar de uitzonderingen. Dit betekent ook meer eigen 

verantwoordelijkheid van de subsidieontvanger. Werken vanuit vertrouwen betekent dat een zeker 

risico dat de prestatie niet of niet geheel conform de aan de subsidie verbonden verplichtingen wordt 

uitgevoerd wordt geaccepteerd. Om op verantwoorde wijze een deel van de huidige sturing los te 

kunnen laten, moet aan randvoorwaarden worden voldaan om misbruik te voorkomen. Deze 

randvoorwaarden worden verankerd in beleid om misbruik te voorkomen, waar risicomanagement, 

strikte handhaving en registratie van misbruik deel van uitmaken. Nadere informatie is opgenomen in 

de ASV 2017.  

 
4.5 Verbonden partijen 

In het PS Protocol verbonden partijen is vastgelegd hoe de risicoanalyse van verbonden partijen 

plaatsvindt. Per verbonden partij wordt op basis van een risicoanalyse beoordeeld hoeveel risico er 

wordt gelopen. De analyse toetst op basis van een vragenlijst op een 4-tal belangen; 

politiek/bestuurlijk, financieel, publiek en omgeving. Verbonden partijen lopen sterk uiteen in 

(financiële) omvang en vorm. Hierdoor variëren ook de bestuurlijke belangen en risico’s sterk. Op 

basis van de puntenscore verkregen uit de risicoanalyse wordt de verbonden partij gekoppeld aan een 

van de drie risicoprofielen; laag (groen), gemiddeld (oranje) en hoog (rood). Alle risicoprofielen samen 

worden weergegeven in de risicokaart. Deze kaart geeft in één oogopslag weer hoe de verbonden 

partijen zich tot elkaar verhouden en waarbij het hoogste risico wordt gelopen. Jaarlijks wordt aan de 

hand van de jaarrekening van de verbonden partij de verbonden partij opnieuw beoordeeld. 

 
 


