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‘Raad weinig zicht op financiële risico’s’
Rekenkamercommissie onderzocht risicobeheersing gemeente
De Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch onderzocht de risicobeheersing van de
gemeente. Zij stelt vast dat het beheersen van risico’s in de organisatie vooral decentraal en
op informele wijze plaatsvindt. Er bestaan verschillen in houding en gedrag, communicatie,
en kennis en ervaring van medewerkers. Per sector zijn er andere afspraken en
instrumenten.
De raad heeft door de informele werkwijze geen goed inzicht in de werking van het
risicomanagement. De Rekenkamercommissie heeft het eindrapport aangeboden aan de
raad.
Het onderzoek en de bevindingen
Risico’s nemen is voor een gemeente onvermijdelijk. Maar bij het nemen van risico’s hoort
ook een goede beheersing van die risico’s. De Rekenkamercommissie gaat in het
onderzoek uit van een brede definitie van ‘risico’. Het gaat om financiële risico’s én om nietfinanciële risico’s. De verantwoordelijkheid voor risicomanagement ligt vooral bij het college
en de ambtelijke organisatie.
De Rekenkamercommissie concludeert dat het beheersen van risico’s in de gemeentelijke
organisatie niet op dezelfde manier gebeurt. En het gebeurt op een meer informele manier.
Deze vorm van risicomanagement heeft voor de raad een aantal nadelen. Het is voor de
raad niet goed in te schatten wat de mogelijke gevolgen zijn. En ook niet hoe waarschijnlijk
het is dat die gevolgen zich voordoen. En er is niet voldoende inzicht in het totale
gemeentebrede (rest)risico. De raad is daardoor niet goed voorbereid op wat er in het
ergste geval kan gebeuren.
Aanbevelingen
De Rekenkamercommissie doet de volgende aanbevelingen:
- De communicatie over de risico’s moet helder en uniform zijn. Daarmee krijgt de raad
inzicht in de onderbouwing van risico’s. De gemeentelijke organisatie moet
gemeenschappelijk afspraken maken over de begrippen en definities die worden
gehanteerd. Ook moet de organisatie afspreken hoe zij risico’s inventariseert, kwantificeert
en prioriteert. Het college moet ervoor zorgen dat alle organisatieonderdelen hiermee
hetzelfde omgaan.
- Het college moet aan de raad jaarlijks aangeven hoe groot het risico was/is. En ook welke
beheersmaatregelen er zijn genomen. Tevens moet duidelijk zijn hoe groot het (maximale)

overblijvende risico in geld is. En hoe dit zich verhoudt tot de totale ‘draagkracht’ van de
gemeente.
- De raad moet richtlijnen opstellen voor de soorten risico’s waarover hij informatie wil. Dit in
relatie tot het totale overblijvende risico van de gemeente.
- Het college moet voor de raad een checklist opstellen voor specifieke soorten risico’s.
Daarmee kan de raad zelf risico’s afwegen en in de raad behandelen. De informatie die
hiervoor nodig is, is dan vollediger.
Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch
De raad heeft de Rekenkamercommissie ingesteld en deze is onafhankelijk van het
gemeentebestuur. Zij stelt zelf haar onderzoeksprogramma vast. De commissie werkt met
onderzoek mee aan een goed functionerende gemeente. Zij richt haar onderzoek vooral op
de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid. De Bossche Rekenkamercommissie heeft
speciaal aandacht voor de maatschappelijke effecten. Ook kijkt de commissie hoe de
politieke sturing van de raad kan verbeteren. De Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch
bestaat uit zeven leden. Dit zijn vijf externen (onder wie de voorzitter) en twee raadsleden.
Meer informatie:
U kunt het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie downloaden op: http://www.shertogenbosch.nl/rekenkamercommissie
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