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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
de Nota Weerstandsvermogen vast te stellen.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
De Nota Weerstandsvermogen is een beleidsnota welke uitvoering geeft aan het onderdeel
financiële positie, onderdeel kaderstelling zoals opgenomen in Artikel 9 van de financiële
verordening.
Het met ingang van het begrotingsjaar 2004 in werking getreden BBV bevat veel regelgeving
met betrekking tot de financiële verslaglegging. Een wezenlijk element hierbij is dat inzicht
gegeven moet worden in de relatie tussen de risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit.
De afgelopen jaren is er met name op het gebied van weerstandsvermogen en
risicobeheersing veel meer aandacht en zijn er wijzigingen in wet- en regelgeving (wet Fido
in verband met het schatkistbankieren) opgetreden.
In de Nota Weerstandsvermogen is het beleid ten aanzien van de bepaling, inschatting en
beheersing van risico’s beschreven. Vervolgens is aangegeven hoe het
weerstandsvermogen wordt bepaald en hoe dit in de reguliere Planning en Control cyclus
wordt ingebed. In de betrokken paragrafen bij de programmabegroting en de jaarstukken zal
dan ieder jaar de laatste stand van zaken worden weergegeven. Op deze wijze krijgt het
bestuur een zo goed en volledig mogelijk inzicht in de omvang, dekking en wijze van
beheersing van de risico’s waarmee het schap geconfronteerd wordt.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
Vaststelling van de Nota Weerstandsvermogen in de AB-vergadering van 27 november
2014.
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Het beleid voldoet aan de algemene wet- en regelgeving, het BBV en de
verslaggevingsvoorschriften voor (onder andere) gemeenschappelijke regelingen.
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5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Het beleid zoals opgenomen in de Nota Weerstandsvermogen zal na vaststelling worden
opgevolgd bij het beleid en beheer van de financiële documenten (programmabegroting,
tussentijdse rapportages, jaarstukken) en bij bestuursvoorstellen.
6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer
8. VERDERE PROCEDURE
Niet van toepassing
Namens het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren
Hoogachtend,

dhr. F. van der Meer
Secretaris
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