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Registratienummer: 1427257

Datum voorstel: 27 februari 2018

Commissie 17 april2Ol8

Raadsvoorstel en ontwerPbesl uit

Portefeuillehouder: Butter

Gemeenteraad: 17 april2018

Samenvatting:
ln 2009 is de beleidsnotitie Risicomanagementbeleid vastgesteld. Tot 2014 is gewerkt conform

het opgestelde beleid. Na 2014 (per de ambtelijke samenwerking met de gemeente

Purmerend) is dit niet of nauwelijks meer gedaan wat heeft geresulteerd in een onvolledig

beeld van de aanwezige risico's en hierdoor minder/geen grip hierop. De provincie Noord-

Holland heeft in het kader van het financieel toezicht hierop ook gewezen.

ln 2017 is een actualisatie van de beleidsnotitie in gang gezet om die zo, na de vaststelling

daarvan, te kunnen implementeren en laten uitvoeren door de ambtelijke organisatie (van de

gemeente Purmerend). Dit alles met het doel om een stevige grip op deze materie te krijgen.

Over deze actualisatie is meerdere malen gesproken met de auditcommissie. Na enkele

aanpassingen van de beleidsnotitie heeft de auditcommissie aangeven over dit notitie positief

te zullen adviseren aan de gemeenteraad.

Ondenrerp:
Vaststellen van het geactualiseerd risicomanagementbeleid.
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Reg istratienummer: 1 427 257
Ondenuerp: vaststellen geactualiseerd risicomanagementbeleid

Middenbeemster, 27 februari 2018

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:
ln 2009 is de beleidsnotitie risicomanagementbeleid vastgesteld. Tot 2O14is gewerkt conform

het opgestelde beleid. Na 2014 (per de ambtelijke samenwerking met de gemeente

Purmerend) is dit niet of nauwelijks meer gedaan wat heeft geresulteerd in een onvolledig

beeld van de aanwezige risico's en hierdoor minder/geen grip hierop. De provincie Noord-

Holland heeft in het kader van het financieel toezicht hierop ook gewezen.

Oplossingsrichtingen
ln 2017 is een actualisatie van de beleidsnotitie in gang gezet om die zo, na de vaststelling

hiervan, te kunnen implementeren en laten uitvoeren door de ambtelijke organisatie (van de
gemeente Purmerend). Dit alles met het doel om een stevige grip op deze materie te krijgen

Over deze actualisatie is meerdere malen gesproken met de auditcommissie. Na enkele

aanpassingen van de beleidsnotitie heeft de auditcommissie aangeven hierover positief te

zullen adviseren aan de gemeenteraad.
Het positief advies van de auditcommissie maakt deel uit van de stukken.

Meetbare doelstellingen:
De actualisatie van de beleidsnotitie heeft tot doel om een stevige grip op deze materie te

hebben.

Financiële consequenties/risico's:
Geen.

Communicatie:
Naast het reguliere proces om het geactualiseerde beleid in uitvoering te brengen zal de

financieel toezichthouder van de provincie Noord-Holland worden geinformeerd over deze

actualisatie en implementatie van dit beleid.

Mon itori ng/evaluatie:
De uitvoering van de beleidsnotitie zal in de dagelijkse werkpraktijk worden beoordeeld aan

de hand van bijvoorbeeld de voorstellen die aan het bestuur worden voorgelegd voor

besluitvorming.
Het voorstel is om de notitie zelf voor vier jaar vast te stellen. Dit betekent dat voor die tijd dit

beleid aan de raad wordt voorgelegd voor de evaluatie hiervan.
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Voorstel:
De beleidsnotitie Risicomanagementbeleid gemeente Beemster 2018 vaststellen onder
gelijktijdige intrekking van de beleidsnotitie van 2009.

burgemeester en wethouders Beemster,
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A.J.M. van Beek
burgemeester

P. van Duivenvoorde
secretaris

H

tÐ

Bijlagen:
- raadsbesluit
- beleidsnotitie Risicomanagementbeleid gemeente Beemster2018
- adviesauditcommissie
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 februari 2018,

BESLUIT

de beleidsnotitie Risicomanagementbeleid gemeente Beemster 2018 vaststellen onder
gelijktijdige intrekking van de beleidsnotitie van 2009.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 17 april2018

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier


