
B&W-besluit:

1. Het college stemt in met de voorgestelde inhoud van de paragraaf weerstandsvermogen in het
jaarverslag 2006 en latere planning- en controldocumenten. Het volledige overzicht met risico’s 
wordt gelijktijdig met de aanbieding van respectievelijk de begroting en het jaarverslag ter inzage
gelegd voor de raad.

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties

3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit

4. Het college stuurt het besluit ter bespreking aan de commissie Bestuur
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Onderwerp
Inhoud paragraaf weerstandsvermogen (risicoparagraaf)

B & W-vergadering van 24 april 2007

Bestuurlijke context
Behalve dat de paragraaf weerstandsvermogen (beter bekend onder de naam risicoparagraaf) tot voor
kort heel omvangrijk was, stond er ook een behoorlijk aantal onderwerpen in gemeld, die feitelijk niet
onder het begrip risico vallen zoals dat wordt gehanteerd in de BBV (Besluit Begroting en
Verantwoording). Voor een aantal van deze ‘risico’s’ waren bijvoorbeeld al financiële voorzieningen 
getroffen, of zij waren niet materieel van omvang. Ook waren in de risicoparagraaf risico’s opgenomen 
die onder de reguliere bedrijfsvoering vallen (en dus niet thuis horen in de risicoparagraaf).

Naar het oordeel van het college dient het totale overzicht met onderwerpen waaraan risico’s zijn 
verbonden te worden geschoond voor die onderwerpen die niet onder de noemer risicoparagraaf vallen.
In het jaarverslag 2006 zullen wij alleen dit geschoonde overzicht opnemen in de paragraaf
weerstandsvermogen.
Om de raad niet het zicht te laten verliezen op het totale overzicht van onderwerpen waaraan financiële
risico’s zijn verbonden, zullen we dit volledige risico-overzicht voor de raadsleden ter inzage leggen
(gelijktijdig met de toezending van de jaarstukken 2006).

In de planning en controldocumenten die na het jaarverslag 2006 verschijnen stellen wij de volgende
inhoud van de risicoparagraaf voor:

- in de begroting en het jaarverslag worden in de paragraaf weerstandsvermogen alleen de
relevante risico’s opgenomen;

- zowel bij de begroting als bij het jaarverslag wordt een volledig risico-overzicht opgesteld. Dit
overzicht wordt door ons college ter inzage gelegd voor de raad;

- in de kadernota en bestuursrapportages worden alleen die risico’s opgenomen die nieuw zijn ten 
opzichte van de laatst vastgestelde paragraaf weerstandsvermogen.

Commisieparagraaf: Het college wil van de commissie vernemen of er draagvlak is voor het
voornemen om de paragraaf weerstandsvermogen in te korten.


