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Onderwerp:         
Beleidskader risicomanagement van de gemeente Dinkelland, gemeente Tubbergen en Noaberkracht 
Dinkelland Tubbergen. 

 
 

Voorstel 

- Vaststellen van het vernieuwde geharmoniseerde beleidskader risicomanagement van de 
gemeente Dinkelland, gemeente Tubbergen en Noaberkracht Dinkelland Tubbergen; 

- Intrekken van de oude nota risicomanagement en weerstandsvermogen. 

 

Overwegingen 

De ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Dinkelland en Tubbergen beogen een gezamenlijk 
en dezelfde beleidskader risicomanagement. Op nuances blijven er verschillen bestaan.  Bijvoorbeeld 
de ratio weerstandsvermogen blijft gemeente specifiek. 
 

Embargo / openbaarheid 
N.v.t. 
 
Openbare voorbereidingsprocedure 
Er is geen openbare voorbereidingsprocedure gevoerd. 
 
Extern overleg/Wettelijke adviseurs 
Er heeft geen extern overleg plaatsgevonden. 
 
Argumentatie 
Als gevolg van de ambtelijke samenwerking van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen is het 
verstandig om te komen tot één en dezelfde werkwijze en beleidskader inzake risicomanagement. In 
deze beleidsnotitie wordt kort en krachtig een kader geschetst voor het risicomanagement van de drie 
organisaties. Het is daarmee een harmonisatie van het individuele beleid. Maar het is ook anders.  
 
Vooruitdenken 
We willen met deze notitie een kader schetsen voor meerdere jaren, zodat we dit document niet ieder 
zoveel jaar moeten herzien. Dat is efficiënter en effectiever. Bovendien gaan we aan de traditionele 
wijze van risicomanagement een extra stap toevoegen: vooruitdenken.  
 
Risicoanalyse belangrijke ontwikkelingen 
Als gemeente krijgen we veelvuldig te maken met (voorziene) ontwikkelingen. Denk daarbij aan de 
invoering van de drie decentralisaties en het projectmatig werken. Wat betekent dit nou voor onze 
gemeente en waar lopen wij risico’s. Door vooraan in het traject te zitten, kun je tijdig risico’s 
herkennen en maatregelen nemen. Daarbij gaat het niet alleen om financiële risico’s, maar ook om 
onder andere politieke, juridische personele en bedrijfsprocesrisico’s.  Daarmee is het dus niet meer 
alleen de verantwoording van de wethouder financiën. Bij de indeling van Noaberkracht is 
risicomanagement dan ook bij de afdeling Kwaliteit, Audit en Control onder gebracht. Het is de 
verantwoording van de hele organisatie. 
 
Risicobewustzijn 

 

 
 

 



 

   

 

Om de aandacht van de gehele organisatie voor risicomanagement te krijgen (risicobewustzijn) wordt 
nu volop ingezet op een bewustwordingscampagne. De campagne heeft tot doel risicomanagement bij 
de organisatie ‘tussen de oren te krijgen’. Om dit re realiseren zijn onderstaande stappen genomen: 

- periodiek in gesprek gegaan met management en bestuur; 
- focussen op de grootste risico’s binnen de organisatie en hierbij verschillende scenario’s op 

loslaten; 
- afhankelijk van deze scenario’s en de uitkomsten daarvan nieuwe of aanvullende maatregelen 

nemen; 
- op de grootste risico’s audits laten uitvoeren en hiervoor (beheers)maatregelen treffen; 
- in het kader van projectmatig werken vooraan in het traject zitten. 

 
Bijzondere aandachtspunten 
Er zijn geen bijzondere aandachtspunten van financiële, juridische, personele, organisatorische, 
politiek-bestuurlijke of publicitaire aard of op het gebied van informatie of communicatie. 
 
Conclusie 
De ambtelijke samenwerking heeft geleid tot hetzelfde beleidskader risicomanagement. In deze notitie 
worden de kaders geschetst voor het risicomanagement van de drie organisaties. Daarnaast wordt 
een extra stap toegevoegd aan het risicomanagement, namelijk het vooruitdenken. 

Financiën 

N.v.t. 

 
 

Burgemeester en Wethouders van Dinkelland, 
De secretaris, De burgemeester, 

 

 
 

Drs. A.B.A.M. Damer Mr. R.S. Cazemier 
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De raad van de gemeente Dinkelland; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 mei 2014; 
 

gelet op de Gemeentewet; 
 

Besluit 

- Vast te stellen het vernieuwde geharmoniseerde beleidskader risicomanagement van de 
gemeente Dinkelland, gemeente Tubbergen en Noaberkracht Dinkelland Tubbergen; 

- de oude nota risicomanagement en weerstandsvermogen in te trekken. 

 

 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 
van de raad van 1 juli 2014. 

De griffier, De voorzitter, 

 
 

 
Mr. O.J.R.J. Huitema Mr. R.S. Cazemier 
 

 

      
 


