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4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
4.2.1 Inleiding

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft inzicht in de ontwikkeling van risico’s en daarmee inzicht
in de financiële weerbaarheid van de gemeente. In de kern gaat het om de vraag in welke mate de gemeente in staat is
om financiële gevolgen van risico’s op te vangen. Deze paragraaf geeft aanvullend de stand van zaken van een zestal
financiële kengetallen: netto schuldquote, netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio,
structurele exploitatieruimte, grondexploitatie en belastingcapaciteit.
De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is opgesteld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording
(BBV), de nota risicomanagement en weerstandsvermogen en de nota reserves en voorzieningen.

4.2.2 Belangrijkste conclusies

De ratio van de weerstandscapaciteit bedraagt 2,2. Dit betekent dat het weerstandsvermogen de kwalificatie uitstekend
krijgt om de gevolgen van het optreden van risico’s financieel op te vangen.
De gemeente Gouda heeft ten opzichte van de VNG-norm een relatief hoge schuldpositie die van invloed is op de omvang
van de beide schuldquotes en de solvabiliteitsratio. De schuldquotes ontwikkelen zich de komende jaren in positieve zin.
De structurele exploitatieruimte laat zien dat de structurele lasten meerjarig volledig worden gedekt door structurele baten.
De woonlasten zijn ten opzichte van het landelijk gemiddelde aan de hoge kant. Er komt een plan van aanpak om Gouda
binnen de top 25 van de duurste gemeenten te laten zakken.

4.2.3 Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit
invloed heeft op het uitvoeren van de programma’s.
Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit : Benodigde weerstandscapaciteit

4.2.3.1 Benodigde weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit is een optelsom van alle risico’s waarvoor geen beheersmaatregelen zijn getroffen.
Voor het berekenen van de benodigde weerstandscapaciteit maakt de gemeente Gouda een onderscheid tussen
bedrijfsvoeringsrisico’s en risico’s verbonden aan grondexploitaties.
Voor bedrijfsvoeringsrisico’s wordt een statische methode gehanteerd. Hierbij wordt voor elk risico nagegaan wat de kans
is dat het risico optreed en de bijbehorende impact. Voor risico’s verbonden aan grondexploitaties hanteert de gemeente
Gouda de IFLO-methode met boekwaarden als uitgangspunt.

4.2.3.2 Algemene risicogebieden

In onderstaand tabel is een overzicht opgenomen van risico’s, gerangschikt naar de financiële impact.
Risico categorie
Open eind sociaal

Sub aanduiding
Buig

Bouwplannen en
projecten

Westergouwe

Middenwillens

Toelichting
De te verwachten tekorten op de BUIG zijn meerjarig in de begroting verwerkt.
De verwachting is dat er door de ingezette maatregelen in 2022 geen tekorten meer zijn.
Het risico op nadeel op de BUIG is daarmee op termijn geminimaliseerd.
In september heeft de raad fase drie toegevoegd aan fase een en twee.
De risico's in de grondexploitatie voor fasen een en twee nemen geleidelijk af doordat er stap
voor stap meer zekerheid komt over kosten en opbrengsten. Voor de eerste en tweede fase
is een groot deel van de kosten en opbrengsten gerealiseerd. Voor fase drie bestaat meer
onzekerheid over kosten en opbrengsten.
Binnen het project zijn nog een paar bouwkavels beschikbaar voor particuliere bouwers.
Vanwege de grootte van de kavels is hiervoor een beperkte doelgroep van belangstellenden.
Dat kan effect hebben op het tempo van verkoop.
ProRail past geluidschermen langs het spoor aan vanwege spoorveiligheid en bereikbaarheid
hulpverleners.
De gemeente betaalt de kosten van deze aanpassingen. De kosten stijgen als gevolg van sterke
prijsstijging in de bouw en de beperkte beschikbaarheid van spoorvrije werkdagen.
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