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WNK/Wet sociale werkvoorziening 
De nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) die per 1 januari 2008 in werking is getreden 
maakt de individuele gemeente verantwoordelijk voor zowel de uitvoering als voor de financiële 
implicaties. De rijksbudgetten worden per 1 januari 2008 overgeheveld naar de gemeenten. 
Doel van de wet is dat de gemeente beter zicht krijgen op de WSW en ook actiever op de WSW 
gaan sturen. De gemeente heeft een WSW budget en een aantal plaatsen toegewezen op 
grond van het aantal geplaatste WSW-ers in 2007. Het is aan de gemeenten in de 
gemeenschappelijke regeling en aan het WNK om te sturen op budget, plaatsen, 
wachtlijstbeheer en PGB’s. In beperkte mate zijn er mogelijkheden met het participatiebudget. 
Omdat de WSW pas sinds 1 januari 2008 is vernieuwd zijn nog niet alle mogelijkheden op 
(financieel) beheer bekend. 
 
Naast bovenstaand loopt de gemeente een risico omdat het inzake de WSW onderdeel 
uitmaakt van een gemeenschappelijke regeling (GR). In het geval dat er financiële tegenvallers 
zijn vanuit de GR zijn ook wij aansprakelijk voor een deel van tegenvallers. Hier staat geen 
compensatie van het rijk tegenover. Het maximale risico wordt ingeschat op € 100.000. 
 
Museum Kranenburgh/Museaal Centrum 
Voor het borgen van de provinciale subsidie dient met de bouw van het Museaal Centrum 
gestart te worden in het vierde kwartaal van 2009. Het risico dat de gemeente loopt is dat we de 
subsidie van € 1.800.000 niet ontvangen. Wat de gevolgen hiervan zullen zijn is onduidelijk. Het 
risico van de gemeente kan € 1.800.000 zijn. 
Hoewel er in juni 2008 een exploitatiebegroting is opgesteld voor het Museaal Centrum, is de 
exploitatie wel een risico. De omvang stellen wij P.M. 
 
Reddingsbrigades  
Het beheersplan reddingsbrigaden is niet volgens planning gereed voor de begroting 2009. Dit 
betekent dat er nog onvoldoende inzicht is in de noodzakelijke bedrijfsvoeringprocessen van de 
reddingsbrigaden en de hierbij behorende financiële middelen. 
 
Accommodatiebeleid Schoorl en De Egmonden 
Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor de knelpunten JOEB in Egmond-Binnen en het 
accommodatiebeleid Schoorl door twee werkgroepen. De kosten die dit uiteindelijk met zich 
mee zal brengen zijn op dit moment nog niet inzichtelijk. 
 
Stichting Welzijn Bergen 
Hoewel in 2009 uitvoering wordt gegeven aan de herstructurering en de opschaling van de 
Stichting Welzijn Bergen, is het wenselijk gezien de ervaringen van de afgelopen jaren en het 
nog niet beschikken over ervaringscijfers van de opschaling wenselijk deze op te nemen in de 
risicoparagraaf. Via de rapportages wordt uw raad geïnformeerd over de voortgang. 
 
Verantwoording breedtesport 
De regeling breedtesportstimulering vanuit het ministerie van VWS eindigt in 2009 en dient te 
worden verantwoord. In 2009 dient hiermee gestart te worden. Risico is in hoeverre aangetoond 
kan worden dat het geld gebruikt is voor het doel waarmee de subsidie is verstrekt. De Stichting 
Welzijn Bergen vormt in de verantwoording een belangrijke partij. De subsidie die we ontvangen 
hebben is totaal € 200.000. 
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Risico Watertoren 
Door het sluiten van het zwembadgedeelte is het financiële risico van de exploitatie verkleind. 
De exploitatie van de sporthal is uitbesteed aan een VOF. Dit tot aan het moment van sloop. De 
gemeente heeft nog wel de zorg voor het groot onderhoud en draagt de kosten van de 
nutsvoorzienigen, hiervoor is rekening gehouden in de begroting.  
Het financiële risico ligt voornamelijk in het feit dat het pand een hoge boekwaarde heeft. Deze 
dient in ieder geval terugverdiend worden bij de verkoop van de grond.  
Een ander risico wat kan spelen is de kans op vandalisme rondom het zwembadgedeelte. 
 
Voorziening wethouderspensioenen  
Gemeenten zijn eigenrisicodrager ten aanzien van de pensioenrechten van hun politieke 
ambtsdragers. Dit houdt in dat zij de opgebouwde pensioenen over de periode dat een 
wethouder actief is, alsmede over de wachtgeldperiode, zelf uitbetalen en daarmee 
samenhangende risico’s zelf dragen. Bij het overlijden van een wethouder (actief of 
wachtgelder) kan het zijn dat de gemeente nabestaandenpensioen uit dient te betalen. Dit is het 
zogenaamde kortlevenrisico. In sommige situaties kan het gaan om hoge meerjarige kosten 
voor de gemeente. Dit risico is inmiddels afgedekt door het afsluiten van een verzekering bij 
een verzekeringsmaatschappij. 
Sinds 2002 vormen wij een voorziening om toekomstige pensioenaanspraken van wethouders 
uit te bekostigen. De hoogte van deze voorziening wordt elk jaar opnieuw berekend. 
Ten aanzien van deze voorziening lopen wij het risico dat er een lange tijd pensioen uitbetaald 
moet worden, omdat wethouders ouder worden dan waar volgens de sterftetabellen van uit is 
gegaan. Dit is het zogenaamde langlevenrisico. Daarnaast dient het geld te renderen zodat de 
gemeente het doelvermogen bij elkaar heeft op de pensioengerechtigde leeftijd van de 
wethouder. Een gemeente is minder toegerust hiervoor dan bijv. het ABP en is bovendien erg 
gebonden aan wat mag en niet mag in het kader van de Wet Fido. Er is een commissie 
ingesteld om te onderzoeken of het voor politieke ambtsdragers ook haalbaar is een 
pensioenfonds in te stellen. Gezien de complexiteit van dit onderwerp wordt geen oplossing op 
korte termijn verwacht. Toch adviseert de VNG gemeenten om voorlopig de pensioenen zelf te 
blijven beheren en niet over te dragen naar een verzekeraar. 
 
Renterisico. 
Er is een kans dat wij te maken krijgen met rentestijgingen. De ontwikkeling op de geldmarkt 
laat immers stijgende rentes zien. Tot nu is het beleid ten aanzien van rente er steeds op 
gericht geweest om zoveel mogelijk leningen met een relatief lange looptijd aan te trekken, 
bijvoorbeeld 20 jaar. De looptijd is gerelateerd aan de investeringen die we in enig jaar 
verwachten. In 2009 wordt één lening vervroegd afgelost en vindt voor twee leningen een 
renteherziening plaats. Vooralsnog wordt geen rekening gehouden met een risico van enige 
omvang.  
Bij de berekening van het rente omslagpercentage wordt gerekend met een rente percentage 
van 5%, waardoor wij een marge inbouwen. We verwachten dat deze marge van voldoende 
niveau is om kleine schommelingen op te vangen. Vooralsnog wordt geen rekening gehouden 
met een risico van enige omvang.  
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Samenvatting 
 
Samenvattend kan de volgende opstelling worden gemaakt: 
 
Betreft risico Omvang 

maximaal (in €) 
Kans 
optreden 
risico 

Omvang maal 
kans 

Structureel/
Incidenteel 

Open einde regelingen 435.000 hoog 435.000 S/I 
Garantstelling 1.000.000 Gemiddeld 500.000 I 
Schade gemeentelijke 
eigendommen 
Overige risico’s 
Gemeentelijke 
eigendommen 

1.050.000 
 

p.m. 

Gemiddeld 
 

p.m. 

525.000 
 

p.m 
 

. 

S/I 

WNK 100.000 gemiddeld 50.000 S 
Subsidie Museaal 
Centrum 

1.800.000 laag 450.000 I 

Exploitatie Museaal 
Centrum 

p.m. p.m. p.m.  

Watertoren p.m. p.m. p.m.  
Verantwoording 
Breedtesport 

200.000 Groot 200.000 I 

Overige –gemiddeld 
risico 

300.000 Gemiddeld 150.000 I 

Totaal 4.885.000  2.310.000  
 
Het in geld uitgedrukte risico van € 2.310.000 afgezet tegen het weerstandsvermogen van  
€ 5.000.000 is beheersbaar.  


