A 2020-015
AMENDEMENT
Voorstelnummer: BR2000096
(agendapunt nr. 9b op agenda raad)

ONDERWERP:

Aanpassing weerstandsratio in Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2020
De raad van de gemeente Lansingerland in vergadering bijeen d.d. 29 oktober 2020

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Het gehele besluit te vervangen door:
De nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2020 vast te stellen met dien verstande dat de tekst
op pagina 15 bij paragraaf 3.4 die nu luidt:
De gemeente Lansingerland streeft naar een financiële buffer met het waarderingsklasse C, oftewel
voldoende. Dit wil zeggen een ratio tussen 1.0 en 1.4. Er wordt op lange termijn gestreefd naar een
gemiddelde ratio van 1.2. In tijden van economische groei wordt een buffer opgebouwd naar een ratio
van maximaal 1.4, terwijl in tijden van economische krimp de ratio mag teruglopen naar minimaal 1.0.
Indien de financiële buffer onder of boven waarderingsklasse C uit komt worden de tekorten of
overschotten in overleg aangevuld dan wel aangewend.
te schrappen en te vervangen door:
De gemeente Lansingerland streeft naar een financiële buffer met een waarderingsklasse van minimaal
B, oftewel ruim voldoende. Dit wil zeggen een ratio groter dan 1,4. Er wordt op lange termijn gestreefd
naar een gemiddelde ratio van 1,7. In tijden van economische groei en/of overschotten wordt een buffer
opgebouwd die in tijden van economische krimp mag teruglopen naar minimaal 1,0, zijnde het huidige
niveau C. Indien de ratio onder de 1,0 dreigt te komen worden de tekorten in overleg aangevuld.
Toelichting:
De weerstandsratio zoals gepresenteerd in de begroting ontwikkelt zich de komende jaren als volgt:
2020
2021
2022
2023
2024
1,4
1,2
1,2
1,1
1,0

De ratio in 2024 is nu geprognosticeerd op 1,0. Dit is zorgelijk. Dit zou betekenen dat door de keuzes die
wij nu maken we over 4 jaar met minder buffer zitten dan nu. Terwijl de verwachting is dat we die
buffer in de komende jaren wel eens nodig zouden kunnen hebben.
Het is noodzakelijk om de buffers te vergroten. Het is bekend dat het totale eigen vermogen groot is
omdat de Eneco gelden hierin zitten. En dat er hierdoor materieel geen groot risico wordt gelopen. Deze
nota bepaalt echter een van de kaders waarbinnen de raad en het college moet opereren en wordt voor 4
jaar vastgesteld. Wij vinden het belangrijk om nu het streven naar een hogere ratio vast te leggen in dit
document ten einde een kader te geven aan het college om in de toekomst rekening te houden bij het
maken van de kadernota en begroting.
We verhogen het gemiddelde naar een niveau hoger en gaan van het gemiddelde van waarderingsklasse C
naar het gemiddelde van waarderingsklasse B. Daarboven bevindt zich nog waarderingsklasse A, hier
kunnen we ook naar streven, maar dit lijkt minder realistisch voor nu. Daarom stellen wij de tussenstap B
voor.
Door in te stemmen met dit amendement verandert er niet direct iets op korte termijn, maar wordt het
vooruitzicht voor de lange termijn anders. We zorgen ervoor dat we onze weerstand vergroten waardoor
we ongewenste onverwachte gebeurtenissen aan kunnen.
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