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Deloitte heeft voor ons een stresstest uitgevoerd. 
 
De uitkomst van de stresstest is hieronder weergegeven: 
 
Indicator Zeer 

gunstig 
Gunstig Neutraal On-

gunstig 
Zeer on-
gunstig 

Lokale lasten      
Weerstandsvermogen      
Schuldpositie      
Verhouding schuldpositie/vaste activa      
Reservepositie      
Verhouding activa/reserves      
Voorzieningen      
Gespaard voor onderhoud      
Garantstellingen      
Rentelasten      
Rentelasten eigen financieringsmiddelen      
Rente (investeringen en grondexploitatie)      
Grondexploitaties      
Niet in exploitatie genomen gronden      
Begroting      
 
Risicoprofiel                                                                 Klein            Gemiddeld Groot 
 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat onze gemeente een neutraal risicoprofiel heeft. Onze 
begroting is actueel en op orde (geen oningevulde taakstellingen). Grote tegenvallers kunnen 
beperkt opgevangen worden, met een geringe aantasting van het weerstandsvermogen. De 
gemeente heeft geen ruimte meer in de exploitatie op posten als rente. 
Er is veel vreemd vermogen aangetrokken, waardoor de gemeente goed moet nadenken over 
noodzakelijke investeringen. 
Er is weinig mogelijkheid voor het genereren van extra inkomsten. De lokale lasten zijn hoog en 
de grondposities zijn gering.  
 
Hieronder worden de verschillende onderdelen die zijn bekeken bij de stresstest toegelicht: 
Indicator Toelichting 
Lokale lasten Hoewel er nog ruimte is binnen de OZB tarieven, 



- 2 - 
 

zijn de lokale lasten ten opzichte van het landelijk 
gemiddelde hoog. 

Weerstandsvermogen Ten opzichte van de door ons zelf geïdentificeerde 
risico’s is de verhouding tussen het 
weerstandsvermogen hoog. In absolute bedragen 
spreken we over € 6 miljoen, hetgeen betekent dat 
hier niet op ingeteerd kan worden: grote structurele 
tegenvallers moeten bij voorkeur in het 
eerstvolgende jaar aanvullend gedekt worden, 
anders wordt de reservepositie teveel aangetast. 

Schuldpositie Onze gemeente heeft veel vreemd vermogen 
aangetrokken. Een groot deel hiervan (25%) is 
doorgeleend aan woningcorporaties (wat 
tegenwoordig niet meer geheel zonder risico is). 
Zelfs als dit wordt betrokken bij de beoordeling, is er 
niet veel ruimte voor aanvullende financiering van 
(met name) investeringen. 

Verhouding schuldpositie/vaste activa Het vreemd vermogen wordt ingezet voor de 
financiering van met name de activa, de lopende 
exploitatie wordt hierdoor niet met extra 
(oneigenlijke) rentelasten verzwaard. 

Reserve positie In de afgelopen jaren is de reservepositie versterkt. 
Dit is te danken aan een stringent financieel beheer 
en de verkoop van de NUON aandelen. 

Voorzieningen Voor het onderhoud gebouwen en de riool- en 
afvalstoffenheffing zijn toereikende voorzieningen 
aanwezig. Hiermee worden risico’s afgedekt. 

Garantstellingen Het totale bedrag aan garantstellingen (uit het 
verleden) is hoog. Het verdient aanbeveling het 
risicoprofiel hiervan te analyseren. Er worden geen 
(hoge uitzonderingen daargelaten) nieuwe 
garantstellingen verleend. Dit is gunstig voor het 
totale risicoprofiel van de gemeente. 

Rentelasten De totale rentelasten bedragen ca. 6% van de 
exploitatie. Dit is relatief hoog. Dit hangt samen met 
de omvang van de schuldpositie 

Rentelasten eigen financieringsmiddelen Het totale rentevoordeel dat samenhangt met het 
hanteren van omslagrente komt ten gunste van de 
exploitatie (in plaats van toevoegen aan de 
reserves). Dit is al eerder in het kader van 
bezuinigingsoverwegingen doorgevoerd. 

Rente toegevoegd aan grondexploitatie Omdat onze gemeente slechts één actieve 
grondexploitatie heeft, waarin de gemeente slechts 
een beperkte grondpositie heeft, lopen wij een zeer 
beperkt risico op de waardeontwikkeling van deze 
gronden. 

Grondexploitatie Idem 
Niet in exploitatie genomen gronden Door het ontbreken van grondposities heeft onze 

gemeente weinig mogelijkheid om toekomstige 
inkomsten te creëren. 

Begroting 2012-2016 De huidige begroting is nog meerjarig sluitend. De 
bezuinigingsopgaaf moet nog wel aangepakt 
worden, maar er worden geen taakstellingen uit 
voorgaande jaren mee gesleept. 

 


