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Stresstest algemeen

• Doelstelling Inzicht verkrijgen in financiële flexibiliteit en weerbaarheid van uw 
gemeente

• Noodzaak algemeen Dalende opbrengsten (dividend, bouwleges), hogere 
lasten (uitkeringen), verliezen bij grondexploitaties, verwachte daling van de 
uitkering van het gemeentefonds, de invoering van de Wwnv en de 
decentralisatie van rijkstaken (AWBZ & Jeugdzorg) met een fors lager budget 
maken de financiële positie van gemeenten onzeker en maken herbezinning op 
de taakuitvoering noodzakelijk.

• Noodzaak specifiek voor Deventer    Binnen gemeente Deventer spelen majeure 
ontwikkelingen die vragen om een flexibele en weerbare gemeente, naast een 
sterke interne financiële beheersing! 

• Vergelijking Met andere gemeenten, landelijke of regionale gemiddelden heeft 
beperkte toegevoegde waarde vanwege eigenheid gemeente Deventer. Geeft 
wel enige indicatie voor nader eigen onderzoek c.q. verdieping (focus).
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De gemeente Deventer “in control”!

• De kwaliteit van de interne financiële beheersing is afgelopen jaren 
gegroeid en de vooruitgang is op veel fronten zichtbaar. 

• Cruciaal om interne financiële beheersing op orde te houden om 
scherp aan de wind te kunnen zeilen in deze financieel roerige tijden 
en gelet op alle ontwikkelingen die op uw gemeente afkomen.
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“Het vermogen van een gemeente
in relatie tot de exploitatie, met inachtneming

van de risico’s”

Dat is: 
• breder dan reserves
• breder dan het weerstandsvermogen
• ook de toekomstige reguliere exploitatielasten

► En…dus niet direct uit de balans af te leiden!

Financiële positie
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Sluitende begroting

Weerstandscapaciteit
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De indicatoren

Indicator

Netto-schuld per inwoner

Voorzieningen+vaste schulden+vlottende passiva minus langlopende 
uitzettingen minus vlottende activa (excl voorraden). Hoe hoger de 
netto-schuld, hoe hoger de ‘netto rentelasten’, des te lager de flexibiliteit 
in de begroting vanwege vaste component. De netto schuld is uitgedrukt 
per inwoner vanwege de vergelijkbaarheid. Voor 2010 is de landelijke 
netto schuld per inwoner circa € 2.360. 

Netto-schuld/exploitatie

De schuld als aandeel van de exploitatie geeft een indicatie van de druk 
van de rentelasten op de exploitatie. De schuld als aandeel van de 
exploitatie is de som van de kortlopende schulden, de langlopende 
schulden, de voorzieningen en de crediteurenvorderingen minus de 
debiteurenvorderingen en de liquide middelen gedeeld door de totale 
inkomsten. De VNG geeft aan dat bij een score van meer dan 100% 
voorzichtigheid is geboden. Een score van minder dan 50% is goed.

Financieringsstructuur
De mate waarin vaste activa (inclusief voorraden) gefinancierd zijn met 
lang vermogen. Is een indicator die inzicht biedt in de vaste financiering 
van de vaste activa, de financieringsruimte en de liquiditeitspositie. 

Ontwikkeling 
reservepositie

De ontwikkeling van de reservepositie in relatie tot het totale vermogen 
over de afgelopen drie jaren geeft inzicht in de ontwikkeling van de 
reserve (eigen middelen positie) ten opzichte van het totale vermogen.

Solvabiliteit
Verhouding eigen vermogen (algemene en bestemmingsreserves)
gedeeld door totaal vermogen. Hoe lager dit percentage des te hoger 
de financiële afhankelijkheid (van derden / financiers). 
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De indicatoren (2)

Indicator

Voorzieningen
Geeft inzicht in het “gereserveerde” bedrag voor kwantificeerbare 
toekomstige voorziene risico’s/verliezen en voorziene toekomstige 
benodigde middelen aan onderhoudsuitgaven voor de onderscheiden 
kapitaalgoederen.  

Garantstellingen
De omvang van de aan derden verstrekte garantiestellingen aan derden 
(bijvoorbeeld woningcorporaties, gesubsidieerde instellingen of 
verbonden partijen. Hoe hoger de omvang hoe hoger het risico van 
daadwerkelijke garantiestelling. 

Grondexploitatie

Vanwege de risico’s in de grondexploitatie is inzicht verschaft in de  
geactiveerde bruto-waarde, de voorzieningen voor verwachte verliezen 
en de nettowaarde van de projecten nog niet in exploitatie genomen en 
de lopende projecten in exploitatie. Hoe hoger de bruto-waarde hoe 
hoger het risico dat geactiveerde bedragen niet meer terugverdiend 
kunnen worden en leiden tot (oplopende) voorzieningen of tekorten. 

Risicoprofiel

De verhouding tussen de benodigde weerstandscapaciteit en de 
aanwezige weerstandscapaciteit. Dit geeft de mate aan waarin de 
gemeente in staat is om de nadelige gevolgen van risico’s op te vangen 
zonder dat het beleid moet worden gewijzigd. Een percentage hoger 
dan 1,0 wordt in de gemeentelijke praktijk als voldoende beschouwd. 

Begroting 2012-2015
Inzicht in het verloop van een aantal belangrijke indicatoren ter bepaling 
van de toekomstige financiële positie van de gemeente. Is mede 
bepalend voor inzicht in het belang van realisatie taakstelling 
bezuinigingen en flexibiliteit (financiële ruimte) in de exploitatie.
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Schuldpositie

Landelijk 
gemiddeld

(2009)
2008 2009 2010 Gemeente 

Ede
Gemeente 

Doetinchem

Netto-schuld
uitgedrukt t.o.v. 
exploitatie

63% 46% 50% 64% 106% 66%

Netto-schuld per 
inwoner € 2.357 € 1.547 € 1.648 € 2.036 € 2.968 € 2.222

Netto-schuld: voorzieningen+vaste schulden+vlottende passiva minus langlopende 
uitzettingen minus vlottende activa (excl voorraden)

Eind 2010 nog onder het landelijk gemiddelde van € 2.357 per inwoner
Norm VNG < 50% is voldoende. > 100% is financiële positie kwetsbaar. Verwachting is dat deze norm de 
komende jaren scherper wordt aangezet vanwege de EU-normen.
De financiering van de toekomstige investeringen van € 67 miljoen hebben een stijgend effect op netto schuld 
per inwoner en het netto-schuld percentage. Op basis van deze indicatieve cijfers en de huidige geraamde 
lasten voor 2015 loopt dit % op tot circa 93%. 

Presentator
Presentatienotities
Oorzaak van de stijging van de nett-schuld wordt met name veroorzaakt door toenemende langlopende lening (45 miljoen 2009-2010 financiering grex en investeringen). In de periode 2012 t/m 2014 nog aan te trekken leningen van 50 -60 miljoen ter financiering van de nieuwbouw Netto schuld/exploitatie is 71% (norm) en per inwoner 2376. 
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Financieringsstructuur

* € 1.000

2008 2009 2010

Beschikbaar op lange termijn

reserves 135.442 142.105 119.430

saldo rekening baten en 
lasten

8.230 4.182 4.933

voorzieningen 18.113 22.424 21.355

schulden lange termijn 126.665 133.171 148.160

totaal beschikbaar 288.430 301.882 293.878

Vastgelegd op lange termijn

vaste activa 198.017 205.475 216.464

voorraden 98.339 103.229 108.606

totaal vastgelegd op lange 
termijn

296.356 308.704 325.070

op de lange termijn aan 
beschikbare middelen

-/- 7.926 -/- 6.822 -/- 31.192

Presentator
Presentatienotities
BCCO is in de jaarrekening 2009 verwerkt (dus inclusief vergelijkende cijfers 2008)In 2009 verschuiving van € 5,5 miljoen van de voorraden naar materiële vaste activa (i.v.m. presentatie van de voorziening)Lagere stand van de voorziening per 31.12.2008 komt door incidentele vrijval van € 4,7 miljoen (waarvan € 2,4 miljoen werkdeel)In 2008 is “zwaar” geinvesteerd door de gemeente (per saldo € 15,4 miljoen)  m.n. scholen € 11 miljoen en henri dunantlaan € 5 miljoen. In 2009 eveneens weer met € 7 miljoen. In 2008 is balansregel ook omgeslagen naar tekort door oplopende voorraadpositie en bovengenoemde investeringen. Dit wordt gefinancieerd door middel van in 2006 aangegane verplichting tot lening van € 45 miljoen. In 2009, 2010 en 2011 elk jaar afname van € 15 miljoen. Verklaard ook stijging van de leningen in deze jaren. Overige tekort in financiering wordt kortlopend gefinancieerd. In 2010 wederom zware investeringen in grex (€ 15,3 miljoen  uitgaande geldstroom) ten opzichte van toenemende (boekhoudkundige) voorzieningen. Op de reserves wordt sterk ingeteerd (€ 26, miljoen). 
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Ontwikkeling reservepositie
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* € 1.000

Presentator
Presentatienotities
Beperkte stijging in 2009 (zowel leningen toename als ev door brutoresultaat van 2,9 miljoen)In 2010 slaat positieve brutoresultaten om in negatief en moet zwaar onttrokken worden aan de reserves (€ 26,8 miljoen!). Hierbij ook de (wederom) investeringen in de grex leidt tot dalende solvabiliteit). 
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Reserves

* € 1.000
2008 2009 2010

Gemeente 
Ede

(2010)

Gemeente 
Doetinchem

(2010)

Eigen vermogen in % van 
totaal vermogen 41% 43% 34% 26% 29%

Eigen vermogen in % van 
totaal exploitatie 43% 38% 37% 40% 49%

Eigen vermogen is algemene reserves en bestemmingsreserves.
Totaal exploitatie is totaal aan jaarlijkse lasten. 

Presentator
Presentatienotities
Begroting 2012 – 2015 (jaarlijks): openbare ruimte €26,9 miljoen, gebouwen € 2,7 miljoen en overig € 0,6 miljoen.
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Voorzieningen

* € 1.000
2008 2009 2010

Gemeente 
Ede

(2010)

Gemeente 
Doetinchem

(2010)

Voorzieningen 
verplichtingen en risico’s € 4.632 € 8.154 € 7.944 € 5.000 € 4.061

Voorzieningen onderhoud € 182 € 156 € 181 € 21.900 € 6.899
Door derden beklemde 
middelen € 14.079 € 14.114 € 13.230 € 7.000 € 1.869

Gemeente Deventer heeft de onderhoudslasten opgenomen in de lopende 
rekening. 

Belangrijkste voorziening voor verplichtingen/risico’s is wachtgeld wethouders
Voorzieningen door derden beklemde middelen zijn bestemde middelen die op basis van wettelijke of andere 
(statutaire) bepalingen specifiek aan deze bestemming moeten worden besteed. Grootste posten zijn onder 
andere: Inburgering en ISV-gelden.
Voorzieningen onderhoud: voorziene c.q. gereserveerde middelen voor onderhoud aan kapitaalgoederen 
waar een gedegen geactualiseerde meerjarenonderhoudsraming aan ten grondslag ligt. De gemeente 
Deventer heeft in de exploitatie ook onderhoudsposten opgenomen. Daarnaast heeft de gemeente diverse 
bestemmingsreserves voor onderhoudsposten zoals bestemmingsreserve huisvesting en onderhoud 
gebouwen. 

Presentator
Presentatienotities
Begroting 2012 – 2015 (jaarlijks): openbare ruimte €26,9 miljoen, gebouwen € 2,7 miljoen en overig € 0,6 miljoen.
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Garantiestellingen 

* € 1.000
2008 2009 2010

Gemeente 
Ede

(2010)

Gemeente 
Doetinchem

(2010)

Garantiestellingen € 81.696 € 74.252 € 73.500 € 144.500 € 127.831
Algemene reserve € 16.452 € 13.733 € 6.891 € 35.500 € 51.854
Uitgedrukt in % 496% 541% 1067% 407% 247%

Advies om de samenstelling en het bijbehorende risicoprofiel van de garantiestellingen nader in beeld te 
brengen, te analyseren en indien nodig (aanvullende) beheersmaatregelen te treffen. 
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Grondexploitatie 2010 (NIEGG)
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Presentator
Presentatienotities
Omvangrijkste gronden zijn in (geïnvesteerd vermogen): Deventer NO € 22,4 miljoen, Park Zandweerd € 3,0 miljoen, Sluisstraat Zuid € 3,8 miljoen, Nieuwe Markt € 3,0 miljoen en Havenkwartier € 9,2 miljoen. In de meerjarenbegroting (2011-2019) geen resultaat hieruit geprognosticeerd.Belangrijkste risico zit in Deventer NO. Nieuwe grex nu neergelegd (uitkomsten ?). Betreft allen met name gronden dus investeringen zullen moeten plaatsvinden. Gezien schema andere complexen gaat dit wel even duren en kosten (rente) lopen op? 
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Grondexploitatie 2010 (in exploitatie)
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Presentator
Presentatienotities
In de meerjarenbegroting (2011-2019) is in 2017 € 6,5 miljoen (Vijfhoek) en in 2020 € 8,7 (Steenbrugge). Voor de rest nagenoeg niets!!!!  De start van Steenbrugge is overigens afhankelijk van succes van Spijkvoorderenk en Wijtenhorst. De verkoop is pas eind 2011 gestart dus nog onzeker. Voor Wijtenhorst geldt dat de helft van de kosten tot en met 2010 gemaakt waren (€ 11 miljoen). Dus in 2011 nogmaals € 11 miljoen vooruitlopend op de verkoop. Spijkvoorderenk moest nog 75% van de kosten maken in 2011 (ook € 11 miljoen) voor verkoop van € 14 miljoen.......Investeringen in 2011 wederom aanzienlijk. 
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Risicoprofiel

COMPONENTEN WEERSTANDSCAPACITEIT * € 1.000 2010 2012
Algemene reserve 6.900 11.840

Onvoorzien 247 247

Stille reserves p.m. p.m. (14,5)

Totaal incidenteel 7.147 12.087

Stelpost structurele autonome ontwikkelingen 325 – 1.340 330 – 1.148

Onbenutte investeringscapaciteit 0 0

Onbenutte belastingcapaciteit 90 - 360 0

Totaal structureel 415 – 1.700 330 – 1.148

Totale weerstandscapaciteit 7.562 – 8.846 12.417 – 13.235

In 2012 is onbenutte belastingcapaciteit € 0 becijferd. Voor de toekomst is er geen gekwantificeerd    
inzicht in het totaal aan onbenutte belastingcapaciteit. 
Bij berekening weerstandscapaciteit van Deventer is de systematiek vanuit het BBV aangehouden. 
Dit impliceert dat bestemmingsreserves niet worden betrokken bij de beschouwing van de 
weerstandscapaciteit. Sommige gemeenten gaan hier anders mee om. 

Presentator
Presentatienotities
AR bestaat uit saldireserve, algemene reserve, egalisatiereserve rente, reserve grondexploitatie en reserve uitkeringen
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Risicoprofiel
* € 1.000.000 2009 2010 VJN 2011
weerstandscapaciteit 14,6 7,6 13,5

Bruto-omvang risico’s1 19,3 25 21

Netto- omvang risico’s2 onbekend onbekend 13,6

Ratio3 onbekend onbekend 0,99

Conclusie: financiële positie is aan magere kant! Zeker gezien feit dat belangrijke risico’s 
niet meegenomen zijn in deze analyse. Zie onze notitie financiële positie voorjaarsnota 
2011
Ad 1: zonder kansberekening c.q. risicosimulatie
Ad 2: met kansberekening c.q. risicosimulatie
Ad 3: ratio weerstandsvermogen: beschikbare capaciteit/benodigde capaciteit

x € 1 miljoen (per 31-12-2010) Ede Doetinc
hem Dordrecht Alkmaar Leiden Delft

Weerstandscapaciteit 50,2 52,3 35,8 65,9 10,0 16,3

Risicoprofiel 20,0 Onbekend 43,0 29,7 11,0 21,7

Ratio weerstandscapaciteit / 
risicoprofiel 2,51 ? 0,83 2,22 0,9 0,75
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Meerjarenperspectief ontwikkeling financiële positie

* € 1.000
2010 2011 (B) 2012 2013 2014 2015

Totale lasten (incl. 
storting reserves) 334.191 325.493 302.567 312.977 284.600 269.764

Resultaat voor 
bestemming 4.933 2.584 -/- 1.355 491 36 -/- 212

Algemene
reserves 6.891 11.178 11.782 11.693 11.148 10.857

Bestemmings-
reserves 112.539 96.878 86.221 69.470 67.749 66.943

Eigen vermogen 119.430 108.056 98.003 81.163 78.897 77.801

Daling totale lasten wordt enerzijds veroorzaakt doordat stortingen in de reserves afnemen. Daarnaast 
heeft gemeente Deventer (zie ook brief Provincie december 2011) de financiële effecten van een aantal 
nieuwe taakvelden vanuit decentralisatie rijksoverheid niet (geheel) opgenomen. Gemeente Deventer 
hanteert uitgangspunt van budget-neutrale overdracht vanuit het Rijk voor deze taakvelden. 

Presentator
Presentatienotities
* Let op: BR eind 2011 
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Gemeente Deventer

INDICATOR Zeer lage prioriteit Lage prioriteit Neutraal Hoge prioriteit Zeer hoge prioriteit

Weerstandsvermogen

Schuldpositie

Verhouding schuldposistie / reserve (ontwikkeling)

Reservepositie x

Voorzieningen

Gespaard voor onderhoud

Garantstellingen x

Grondexploitaties

Niet in exploitatie genomen gronden

Begroting 2012-2015

Risicoprofiel Klein Gemiddeld Groot
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Indicatoren: samengevat en beoordeeld

• Financiële positie staat onder druk. Door grote investeringen, majeure taakvelden en het 
achterblijven van winsten uit de grondexploitatie wordt sterk ingeteerd op de financiële 
positie. 

• Saldo exploitatie (resultaat voor bestemming) laat de komende 3 jaar een wisselende 
maar dalende trend zien; dit wordt opgevangen door aanwending van de reserves 
(gespaarde gelden). 

• Solvabiliteit lijkt met circa 40% gemiddeld voldoende te zijn. Echter bij doorkijk vertekend 
beeld!

• Investeringen in grondexploitaties en activa (waaronder nieuwbouw huisvesting) zijn 
omvangrijk en worden met vreemd (lang) vermogen gefinancierd. Renterisico! 

• Winstverwachting grondexploitaties is de afgelopen jaren sterk verlaagd, zijn nog 
ambitieus maar wel onzeker. Toereikende voorzieningen op basis van situatie per 
peildatum 31 december 2010. Belangrijkste risico’s in Deventer-NO, Bedrijvenpark A1 en 
(verlaging winstverwachting) Steenbrugge.

• Exploitatie komende jaren mogelijk verder onder druk door toenemend aantal taakvelden 
zoals Wwnv, jeugdzorg en AWBZ. 
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