Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

2135840
De heer G.J. Hendriks, wethouder
Uitgangspunten beoordeling kengetallen

Aan de raad,
1. Beslispunten
De notitie ‘Uitgangspunten beoordeling kengetallen’ vast te stellen en te verwerken in de nog op te
stellen Nota Risicomanagement.
2. Inleiding
Voor u ligt de notitie ‘Uitgangspunten beoordeling kengetallen’. Hierin wordt het kader
voorgesteld voor de beoordeling van kengetallen. De beoordeling van de 5 individuele kengetallen
en hun samenhang is wettelijk verplicht en wordt beschreven in de paragraaf
Weerstandsvermogen en Risicobeheersing in de begroting en jaarstukken.
De kengetallen geven, tezamen met het meerjarig overzicht van baten en lasten, de balans en het
weerstandsratio, een beeld van de financiële positie van de gemeente. Voor het weerstandsratio
zijn er al normen gesteld door de raad, maar nog niet voor de beoordeling van de kengetallen.
De notitie wordt nu aan de raad voorgelegd, zodat het kader al gebruikt kan worden bij het
opstellen en toetsen van de voorstellen in de Perspectiefnota 2022, inclusief de keuzes
voortkomend uit het traject Duurzame begroting in balans. De uitgangspunten in de notitie
worden opgenomen in de nog op te stellen Nota Risicomanagement die later dit jaar zal worden
voorgelegd aan de Raad.
3. Beoogd effect
Het beoogd effect is om de streefwaarden en rekenmethode omtrent de kengetallen als
uitgangspunten vast te stellen, zodat college en raad kaders hebben om de financiële positie van
de gemeente Gooise Meren te beoordelen en te vergelijken met andere gemeenten.
Uitgangspunten:
1. Er wordt een totaalcijfer berekend over alle kengetallen om een oordeel te kunnen geven over
de samenhang.
2. Het streven is een totaalcijfer te behalen van een 7 of hoger en is minimaal een 6.
3. Per kengetal gelden de volgende categorieën als streefwaarden:
- Netto (gecorrigeerde) schuldquote: Categorie B
- Solvabiliteit:
Categorie B
- Grondexploitatie:
Categorie A
- Structurele exploitatieruimte:
Categorie B
- Belastingcapaciteit:
Categorie C
4. Argumenten en onderbouwing
Door de streefwaarden en rekenmethode nu vast te stellen kan:
- de methode reeds gebruikt worden bij de Perspectiefnota 2022 om de financiële positie te
beoordelen;
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-

er een totaal oordeel worden gegeven over de financiële positie van de gemeente in
vergelijking met voorgaande en komende jaren;
de financiële positie vergeleken worden met andere gemeenten.

5. Houd rekening met en onderbouwing
Naast de rekenmethode van BDO bestaan er andere methoden (bijvoorbeeld de
houdbaarheidstest van de VNG) om de financiële positie van de gemeente te beoordelen. Er is voor
de methode van BDO gekozen omdat het voortbouwt op de al verplichte kengetallen en kaders
van de toezichthouder (Provincie). Hierdoor is het een praktische methode om de kengetallen en
de financiële positie te beoordelen en is daardoor ook makkelijk te vergelijken met alle andere
gemeenten.
De andere methoden zijn minder praktisch, omdat ze veel meer data nodig hebben, de
berekeningswijze nog vaak wijzigt en onze financiële positie alleen te vergelijken is met andere
gemeenten die dezelfde methode gebruiken.
De kengetallen en het berekende totaalcijfer vereisen altijd een toelichting om de onderlinge
samenhang goed te kunnen beoordelen.
6. Duurzaamheid
N.v.t
7. Financiële onderbouwing
Indien de kengetallen en/of het totaalcijfer niet voldoen aan de streefwaarden kan dit aanleiding
zijn voor het college om met financiële voorstellen te komen om de kengetallen bij te sturen. De
voorstellen en afwegingen vinden plaats bij de perspectiefnota en/of begroting.
8. Communicatie en participatie
N.v.t.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
De notitie wordt nu aan de raad voorgelegd, zodat het kader al gebruikt kan worden voor de
Perspectiefnota 2022.
De uitgangspunten in de notitie worden opgenomen in de nog op te stellen Nota
Risicomanagement die later dit jaar zal worden voorgelegd aan de Raad.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester

Bijlage(n)
1. Notitie Uitgangspunten beoordeling kengetallen
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Uitgangspunten beoordeling kengetallen’ met zaaknummer 2135840 van het
college van burgemeester en wethouders,

Besluit
De notitie ‘Uitgangspunten beoordeling kengetallen’ vast te stellen en te verwerken in de nog op te
stellen Nota Risicomanagement.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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