
“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  5 november 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  B.M.J. Eshuis 

Voor informatie:  Jeroen te Molder, Financiële zaken  

Onderwerp:  Effect gemeentefonds 2013 op weerstandsvermogen 

 

1. Aanleiding 

In aanvulling op de raadsmemo over de septembercirculaire  2013 ontvangt u aanvullend en 

inzicht op het mogelijk effect op het weerstandsvermogen. 

2. Inhoudelijke mededeling 

De septembercirculaire 2013 heeft een negatief effect op het structureel budgettair perspectief 

zoals gepresenteerd in de programmabegroting 2014. De eerste ontwikkelingen uit het herfst-

akkoord laten vanaf 2015 een positieve beeld zien.  

Deze mutaties op het budgettair perspectief leiden tot het volgende beeld. 

 

 
 

Op basis van de programmabegroting 2014 volgt een berekend ratio van het weerstands-

vermogen (algemeen) ultimo 2017 van 1,5 (€ 7,7 miljoen : € 5,1 miljoen). Daarbij is 

opgenomen dat het (positieve) saldo van de jaren 2013 tot 2017 ten gunste komt van de 

algemene reserve. 

 

De ”nieuwe’’ Rijksontwikkelingen hebben een negatief effect op het weerstandsvermogen. Op 

basis van het perspectief 2014, inclusief septembercirculaire  en het herfstakkoord, is een 

doorrekening van het weerstandsvermogen gemaakt. In het hierna volgende tabel is het effect 

op de ratio van het weerstandsvermogen weergegeven. 

 

2014 2015 2016 2017

Prognose structureel perspectief 2014 1.459.000 -359.000 23.000 98.000

Septembercirculaire 2013 -875.000 -892.000 -880.000 -580.000

Perspectief 2014 incl septembercirculaire 584.000 -1.251.000 -857.000 -482.000

Eerste indicatie effect herfstakkoord -115.000 170.000 190.000 225.000

Perspectief 2014 incl herfstakkoord 469.000 -1.081.000 -667.000 -257.000
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Op basis van de septembercirculaire 2013 daalt de weerstandscapaciteit naar het minimaal 

gewenste niveau. 

3. Conclusie 

De Rijksbezuinigingen hebben een flinke impact op de het meerjarige financiële perspectief 

van de gemeente Hof van Twente. Op basis van het huidige perspectief en de berekende 

risico’s daalt het weerstandsvermogen naar een ratio van 1,0 - 1,1. 

Weerstandscapaciteit ultimo 2017 obv: Progr.begr. 2014 Sept.circ. 2013 Herfstakkoord 2013

Algemene reserve 5.800.000           3.200.000           3.600.000            

Reserve majeure projecten 1.600.000           1.600.000           1.600.000            

Reserve bovenwijse voorzieningen 300.000              300.000              300.000               

Totaal 7.700.000           5.100.000           5.500.000            

Omvang gekwantificeerde risico's 5.100.000           5.100.000           5.100.000            

Ratio weerstandsvermogen algemeen 1,5 1,0 1,1


