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Jaarverslag: Paragrafen

3.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

3.1.1

Inleiding

Deze paragraaf gaat in op de vraag in welke mate de financiële positie van gemeente Gorinchem toereikend is om
de financiële gevolgen van risico’s die zij loopt, op te kunnen vangen.
Het weerstandsvermogen bestaat uit de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit:
1. De beschikbare weerstandscapaciteit: alle middelen en mogelijkheden om onvoorziene gebeurtenissen op te
vangen.
2. De benodigde weerstandscapaciteit: Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen (zoals voorzieningen)
én die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van de gemeente.
Corona
De uitbraak van corona eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt
tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van corona kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen
van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat
mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere
werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen
genomen.

3.1.2

Vastgesteld beleid

Voor de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is het volgende vastgestelde beleidskader van
toepassing:
Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen

3.1.3

2017

Beschikbare weerstandscapaciteit

In onderstaande tabel staat hoe de beschikbare weerstandscapaciteit is opgebouwd.
Beschikbare weerstandscapaciteit
(bedragen x € 1 miljoen)
Algemene reserve

Jaarrekening
Begroting 2020 Begroting 2020
2019 Begroting 2021
primitief
na wijziging

Jaarrekening
2020

26,8

25,5

27,1

25,5

27,7

Onbenutte belastingcapaciteit

0,8

0,7

0,4

0,4

1,0

Post onvoorzien

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Meerjarige begrotingssaldi
Totale weerstandscapaciteit

3,2

-0,8

-0,3

0,4

2,2

30,8

25,5

27,3

26,3

31,0

De totale weerstandscapaciteit is gestegen van € 30,8 mln. bij de jaarrekening 2019 naar € 31 mln. bij deze
jaarrekening. Het verloop van de algemene reserve staat in onderstaande tabel. Het jaarrekeningresultaat 2020 is
hierin nog niet meegenomen.
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