Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
Datum: 8 oktober 2011
Aan de voorzitter van de raad.
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Stresstest voor Wijk bij Duurstede?
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) Het college heeft ongetwijfeld kennisgenomen van de het onderwerp ‘stresstest
gemeenten’. Volgens de PCG heeft een gemeentelijke stresstest een duidelijke
meerwaarde. De resultaten van een stresstest geven de gemeenteraad een nuttig
instrument in handen en vergroten het financieel bewustzijn van raadsleden. De
risico’s worden inzichtelijk gemaakt en hierop kan worden gestuurd. Ziet het college
een rapportage in de vorm van een stresstest als een meerwaarde op de huidige
beleidsstukken? Is het college voornemens om de stresstest als een apart onderdeel op
te nemen in de Planning & Control-cyclus? Kortom, komt er een ‘Wijkse stresstest’?
Zo ja, hoe denkt het college deze stresstest uit te gaan voeren? Na even googlen zag
ik dat er diverse accountantskantoren en adviesbureaus zijn die stresstesten
aanbieden…
Toelichting:
De stresstest voor banken geniet inmiddels brede bekendheid. Dat er ook gemeenten zijn die
een stresstest laten uitvoeren is minder bekend. Hier is echter verandering in gekomen… Het
Binnenlands bestuur kopte ruim een week geleden ‘Tijd voor stresstest gemeenten’. Net als
voor banken moet er speciaal voor gemeenten een stresstest komen. Die moet met name
raadsleden het broodnodige gedegen inzicht geven in hoe hun gemeente er financieel
voorstaat. Het advies het financieel toezicht op de gemeenten te moderniseren is afkomstig
van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv). Volgens de raad is van belang dat er een
goed onderbouwd beeld van de begroting en meerjarenraming bestaat. Deze zijn immers
omgeven met onzekerheden en risico’s. Een soort stresstest voor het financieel beleid van de
gemeenten, waarbij aan de hand van verschillende scenario’s het financiële perspectief wordt
geschetst zou helpen het financiële beleid te moderniseren. De PCG omarmt het idee van een
stresstest voor de gemeente Wijk bij Duurstede. Er is veel informatie voorhanden, maar het
ontbreekt aan een samenvattend, integraal inzicht. Om snel een goed financieel beeld van de
gemeente te hebben is inzicht nodig in zaken als: risico’s, schuldpositie, grondexploitatie,
reservepositie, voorzieningen, treasury, garantstellingen, rentelasten, reserve ontwikkeling,
leningen die niet zijn ingezet voor de grondexploitatie, vaste activa -/- reserves etc. Primair
vergemakkelijkt zo’n test het controlerende werk van de gemeenteraad, zeker als deze test
periodiek wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld bij voor- en najaarsnota). De resultaten van een
stresstest geven de gemeenteraad een nuttig instrument in handen en vergroten het financieel
bewustzijn van raadsleden.
De reacties op het pleidooi om een stresstest in te voeren voor gemeenten valt goed en krijgt
een warm onthaal bij raadsleden, maar ook bij ambtenaren. Of een stresstest nu verplicht

wordt of niet, volgens de PCG doet de gemeente Wijk bij Duurstede er goed aan om de
stresstest als een apart onderdeel op te nemen in de Planning & Control-cyclus.
Hans Marchal/PCG

