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Samenvatting
In deze raadsinformatiebrief geven wij een overzicht van de producten en
raadsmomenten die relevant zijn voor het traject "Richting Kiezen" in financiële zin.
Dit overzicht start met de behandeling van de Nota Richting Kiezen in de
adviescommissie van oktober 2012 en eindigt met de behandeling van de
Kadernota 2014 in juli 2013.
Daarnaast geven wij een uitgebreidere beschrijving van de mogelijke
herstelmaatregelen dan zoals die zijn opgenomen in de nota "Richting Kiezen".
Omdat deze raadsinformatiebrief gezien moet worden als een addendum op de
raadsinformatiebrief "Richting Kiezen" wordt ten aanzien van de in bijlage 1
opgenomen tabel geheimhouding opgelegd, omdat deze tabel is gebaseerd op een
tabel die uit de geheime paragraaf 5.4 "Richting kiezen" van eerstgenoemde
raadsinformatiebrief. Openbaarmaking van deze tabel weegt ook hier niet op tegen
de economische en financiële belangen van de gemeente.
1. Wat is de aanleiding?
Tijdens de (besloten) adviescommissie van 20 november over Richting Kiezen
heeft de raad verzocht om nadere informatie over de planning van Richting Kiezen.
Ook de momenten waarop de raad in positie is om te besluiten over de financiële
effecten van Richting Kiezen en de mogelijke herstelmaatregelen hierbij dienen
inzichtelijk gemaakt te worden.
2. Wat willen we bereiken?
Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u, conform toezegging, vóór de
adviescommissie van 13 december over de planning van Richting Kiezen en de
mogelijke herstelmaatregelen om de weerstandsratio op een acceptabel niveau te
houden.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
De volgende onderwerpen worden achtereenvolgens behandeld:
1. Planning Richting Kiezen;
2. Nadere uitwerking herstelmaatregelen;
3.1 Planning Richting Kiezen
In deze paragraaf geven wij een overzicht van de producten en raadsmomenten
die relevant zijn voor het traject "Richting Kiezen". Dit overzicht start met de
behandeling van de Nota Richting Kiezen in de adviescommissie van afgelopen
oktober en eindigt met de behandeling van de Kadernota 2014 in juli 2013.
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Nota Richting Kiezen I (oktober 2012)
Deze Nota is middels een presentatie op 30 oktober in de adviescommissie
behandeld. U spreekt hier verder over in een drietal avonden en geeft mogelijke
kaderstellende uitspraken mee.
Richting Kiezen kent een technische component die bestaat uit het actualiseren van
de grondexploitaties en een bestuurlijke component in het herzien van de
grondexploitaties. De technische component verwerken we (grotendeels) in de
Jaarrekening 2012. Voor wat betreft de herziening van de grondexploitaties gaan
we er vanuit dat deze grotendeels en niet eerder dan ten tijde van de Kadernota
2014 inzichtelijk zijn. Wij voorzien daarmee minimaal twee bestuurlijke
keuzemomenten: april 2013 voor verwerking in de Jaarrekening 2012 (boekjaar
2012) en juli 2013 voor verwerking in de Kadernota 2014 (boekjaar 2013).
Begroting 2013 (november 2012)
De Begroting 2013 is een uitwerking van de Kadernota 2013 en is inmiddels
behandeld en vastgesteld. Effecten van de nota Richting Kiezen zijn niet verwerkt
in de Begroting 2013, zoals ook in het raadsvoorstel en het boekwerk is
aangegeven. De reden hiervan is dat de financiële effecten nog niet vaststaan.
Deel II van het raadsvoorstel bij de Begroting is een procesbeschrijving naar de
Kadernota 2014, waarin de incidentele bezuinigingsopgave vanuit Richting Kiezen
evenals de structurele bezuinigingsopgave worden geschetst.
Auditcommissie (november 2012)
In de auditcommissie van 20 november is een verkennende bespreking gehouden
over de diverse mogelijkheden om potentiële weerstandscapaciteit te betrekken bij
het weerstandsvermogen. Deze discussie is nodig om de herstelmaatregelen die via
de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen in februari formeel aan uw
raad worden voorgelegd te kunnen duiden. De Auditcommissie spreekt hier in
januari verder over.
Adviescommissie (december 2012)
In de (besloten) adviescommissie van 11 december bespreekt u (opnieuw) de Nota
Richting Kiezen. Deze Raadsinformatiebrief beschrijft de planning van het traject
Richting Kiezen en de mogelijke herstelmaatregelen voor het weerstandsvermogen.
Actualisatie Grondprognose 2012/Richting Kiezen II (december 2012)
Zoals aangegeven door de portefeuillehouder Grondbedrijf in de adviescommissie
van 30 oktober, zal deze actualisatie niet naar uw raad gaan, omdat de effecten
van Richting Kiezen hierin nog niet kunnen zijn verwerkt.
Wel zal deze actualisatie de basis zijn voor het bepalen van de uitgangspositie van
de grote projecten en grondexploitaties. Concreet betekent dit dat bepaald wordt
hoe hoog de "sunk costs" zijn en welke gevolgen de actualisering vanuit
bedrijfseconomische gegevens heeft op het saldo van grondexploitaties, nog
uitgaande van het laatste door de raad vastgestelde kader. Deze actualisatie zal
financieel verwerkt worden in de jaarrekening 2012.
Raadsvoorstel mutaties Algemene Reserve: knop l1 (december 2012)
Enkele grote mutaties, met name vanuit de 2e marap GRD en enkele zich
voordoende risico's, zullen niet bij de Jaarrekening 2012 als verschil worden
1 Dit betreffen knoppen die aan uw Raad worden aangeboden om een versterking van het
weerstandsvermogen mogelijk te maken.
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verklaard, maar met een apart raadsvoorstel gestort dan wel worden onttrokken
uit de Algemene Reserve van de Stad.
Per saldo willen we hiermee de AR vroegtijdig versterken, voorafgaand aan
benodigde onttrekkingen voor te treffen verliesvoorzieningen op grondexploitaties.
Dit voorstel zal 18 december bij u voorliggen, indien uw agendacommissie hiermee
instemt.
Auditcommissie (januari 2013)
In de auditcommissie van januari zal een (vervolg)discussie worden gevoerd over
de beleidskaders rondom risico-inschatting en risicomanagement(beleid).
Budgetoverhevelingen 2012 naar 2013: knop 2 (februari 2013)
Uw raad krijgt reeds in februari voorgelegd welke budgetoverhevelingen u wilt
accepteren en welke niet (volgens de nieuwe systematiek zoals besproken in de
auditcommissie). College en raad kunnen besluiten in te grijpen en budgetten vrij
te laten vallen ten gunste van de Algemene reserve. Op dit moment worden de
budgetoverhevelingen 2012 in kaart gebracht.
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen: knop 3 (februari 2013)
Naast algemene kaders en doelstellingen krijgt de raad de mogelijkheid voorgelegd
om keuzes te maken in de vereiste hoogte van de ratio, de wijze van omgaan met
risico's en het bepalen van de beschikbare weerstandscapaciteit.
Wanneer deze kaders vaststaan kunnen herstelmaatregelen voor de ratio beter
afgewogen en daarmee uiteindelijk met draagvlak ingezet worden bij de
Jaarrekening 2012 en later bij de Kadernota 20142.
In de auditcommissie van 20 november heeft u aangegeven vast te willen houden
aan de ratio van 1,0. Vanuit deze ruime koers op risicomanagement zullen we u
voorstellen doen voor:
> Toevoegen aan de beschikbare weerstandscapaciteit.
> Toerekenen aan de beschikbare weerstandscapaciteit.
> Beperken van de benodigde weerstandscapaciteit.
In paragraaf 3.2 staan deze categorieën voorstellen toegelicht. In het raadsvoorstel
zal de meerjarige ontwikkeling van de ratio inzichtelijk worden gemaakt, onder
invloed van deze keuzes.
Raadsvoorstel Richting Kiezen III (april 2013)
Indien(!) medio maart 2013 bepaalde onderhandelingen tot uitkomsten hebben
geleid, zal de raad op dit moment worden gevraagd in te stemmen met een aantal
bestuurlijke keuzes/herzieningen grondexploitaties vanuit de nota "Richting
Kiezen". De financiële effecten van deze keuzes worden nog in de jaarrekening
(boekjaar 2012) verwerkt. Wanneer onderhandelingen rond medio maart nog niet
tot afronding zijn gekomen, zullen bestuurlijke keuzes eerst worden voorgelegd bij
de herziening van de grondexploitaties in juli, ten tijde van de Kadernota 2014.
Jaarrekening 2012 (mei 2013)
In de Jaarrekening 2012 zal de actualisatie van de grondexploitaties worden
verwerkt, waaraan herstelmaatregelen worden gekoppeld die al in de nota
Risicomanagement en Weerstandsvermogen kaderstellend zijn vastgelegd. Voor
een nadere toelichting op de herstelmaatregelen verwijzen wij naar paragraaf 3.2.
2 De auditcommissie is in november 2012 meegenomen in een verkennende bespreking van deze
knoppen.
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Beëindigen project Noordoevers
Onlangs is besloten project Noordoevers te beëindigen. De financiële bijdrage voor
Dordrecht schatten wij op dit moment in op ongeveer € 4,8 miljoen (gebaseerd op
het raadsbesluit van 21 februari 2012 "Noordoevers-Transformatiezone").
Er is bij de jaarrekening 2011 een voorziening gevormd ter grootte van
€ 2,8 miljoen. Er zal daarnaast dus een onttrekking aan het weerstandsvermogen
moeten plaatsvinden van ongeveer € 2 miljoen. In Naris is op dit moment een
risico voor Noordoevers opgenomen van € 1,8 miljoen met een kanspercentage
van 50%. In de omvang van ons weerstandsvermogen is dus gedeeltelijk rekening
gehouden met de onttrekking van € 2 miljoen (namelijk met € 0,9 miljoen).
De verliesvoorziening voor Landsbanki bedraagt nog € 0,8 miljoen. Mocht deze
verliesvoorziening bij de jaarrekening 2012 komen te vervallen of worden
verlaagd, kan deze toegevoegd worden aan de voorziening Noordoevers. De
onttrekking aan het weerstandsvermogen kan dan worden verlaagd.
De onlangs aangenomen motie van de gemeenteraad van Alblasserdam, waarin zij
aangeven niet meer mee te willen werken aan de uitname van Noordoevers uit
ROM-D, heeft mogelijk nadelige consequenties voor het aandeel van Dordrecht.
Herziening Grondexploitaties/Richting Kiezen IV (juli 2013)
De bestuurlijke keuzes vanuit Richting Kiezen, inclusief het financiële effect op het
weerstandsvermogen, worden via dit document aan college en raad voorgelegd.
Deze wordt gelijk met de Kadernota 2014 behandeld in de raad. De financiële
effecten van deze keuzes worden in de Kadernota 2014 (boekjaar 2013) verwerkt.
Kadernota 2014 (juli 2013)
In de Kadernota 2014 zal de raad worden gevraagd in te stemmen met de concrete
structurele bezuinigingsmaatregelen. Tevens zal de Kadernota 2014 één van de
momenten zijn waarop bepaalde herzieningen van grote (grondexploitatie)
projecten bestuurlijk worden voorgelegd. Hieraan worden tevens
herstelmaatregelen gekoppeld om de ratio van het weerstandsvermogen op een
aanvaardbaar niveau te houden. Als onderhandelingen op bepaalde projecten nog
niet tot afronding zijn gekomen tijdens het opstellen van de Kadernota, dan
worden deze herzieningen eerst na het zomerreces (mogelijk bij de
Bestuursrapportage 2013) aan de raad voorgelegd.
3.2 Nadere uitwerking herstelmaatregelen
Bij deze paragraaf hoort de tabel uit de geheime bijlage 1, welke onderdeel
uitmaakt van deze raadsinformatiebrief.
Deze tabel is gebaseerd op de geheime tabel 3 in paragraaf 5.4 van de nota
"Richting Kiezen" en geeft een eerste doorkijk van de mogelijke impact van en
herstelmaatregelen voor "Richting Kiezen". Doel van deze tabel is om u inzicht te
geven in de impact van Richting Kiezen en de herstelmaatregelen die u kunt
inzetten. De weergegeven impact op de ratio moet u zien als relatieve indicaties.
De daadwerkelijke impact van de maatregelen op de ratio is afhankelijk van de
actuele omvang van de risico's en het weerstandsvermogen.
Op basis de verwachte beginstand 2013 van de totale algemene reserve en de
hoogte van de risico's in de Begroting 2013 (voor het bedrag: zie tabel in bijlage 2,
3 Zie bijlage 2.
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eerste rij, vijfde kolom) ligt de verwachte ratio van het weerstandsvermogen per
1 januari 2013 op 0,99 en hebben we voldoende weerstandsvermogen om onze
risico's af te dekken. Door de extra verliesvoorzieningen zal de algemene reserve
dalen en de ratio van het weerstandsvermogen lager worden dan 1. Om terug te
komen op een ratio van 1 is een aantal herstelmaatregelen (knoppen) denkbaar.
Toelichting herstelmaatregelen / "knoppen"
Het vertrekpunt bij de af te wegen herstelmaatregelen is dat er, conform de motie
Weerstandsvermogen, toegewerkt wordt naar een ratio van ten minste 1.
Dat betekent dat er een even groot bedrag aan weerstandscapaciteit beschikbaar
dient te zijn als het totaalbedrag aan risico's.
De accountant heeft onlangs bij de presentatie van de stresstest aangegeven dat
Dordrecht de beschikbare weerstandscapaciteit smal beschouwt (enkel de
algemene reserves) en tegelijkertijd de risico's breed opneemt. Dat geldt zowel
absoluut als in vergelijking met de benchmark met soortgelijke 100.000+
gemeenten. In de auditcommissie van 20 november is inzicht geboden in de
mogelijkheden om de ratio in een bredere context te plaatsen. De discussie
hierover krijgt in een extra auditcommissie in januari zijn vervolg. De accountant is
gevraagd hierin een toetsende rol in te nemen. Onderstaande uitleg en verwerking
van de mogelijke herstelmaatregelen of knoppen is dus onder voorbehoud van de
uitkomsten uit deze discussie.
Voorafgaand aan de herstelmaatregelen staan 3 knoppen die voortkomen uit
Richting Kiezen.
1. De raad kan bestuurlijke keuzes maken die van invloed zijn op de
verliesvoorzieningen die moeten worden gevormd vanuit Richting Kiezen. Het
genoemde bedrag (la) voor de verliesvoorzieningen is slechts een eerste
indicatie; de inschatting van een realistische stedelijke programmering en
mogelijke aanpassingen in programmering en planning van de grote projecten
en de effecten op grondexploitaties en risicoprofielen zijn doorvertaald naar
een mogelijk financieel effect. Dit is slechts een geconsolideerde eerste
verkenning. De uiteindelijke omvang zal worden bepaald door de uitkomsten
van de onderhandelingen en de besluitvorming op college- en raadsniveau. Het
benoemde risico op prijsdalingen maakt geen deel uit van de aangegeven
omvang en is daarom als een aparte PM opgenomen ( l b ) . Als gekeken wordt
naar de risico's zien we dat de "operatie Richting kiezen" een verlaging van het
risicoprofiel voor het Grondbedrijf met zich meebrengt (lc). Daarmee hangen
knoppen l a , l b en lc met elkaar samen.
Om de effecten van de besluitvorming over "Richting Kiezen" op te vangen is een
drietal soorten herstelmaatregelen te onderscheiden:
• Toevoegen aan de beschikbare weerstandscapaciteit: dit zijn concrete stortingen
in de algemene reserve van de stad.
• Toerekenen aan de beschikbare weerstandscapaciteit: dit zijn geen concrete
stortingen, maar betreft het toerekenen van potentiële weerstandscapaciteit aan
het weerstandsvermogen.
• Beperken van de benodigde weerstandscapaciteit.
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Toevoegen aan beschikbare weerstandscapaciteit
2. Stimuleringsreserve Volkshuisvesting
Het restant van de stimuleringsreserve volkshuisvesting SVN dient voor het
opvangen van renterisico's van uitgezette funderingsleningen4. De subsidieregeling
funderingen is inmiddels afgelopen; er kunnen geen nieuwe aanvragen meer
binnenkomen. Hiermee ligt het voor de hand het restant van deze reserve vrij te
laten vallen naar de Algemene reserve.
3. Inkomensreserve
Het is mogelijk een bedrag van de Inkomensreserve te storten in de Algemene
reserve. Dit heeft tot gevolg dat de rente-inkomsten op deze reserve, die
structureel in de begroting zijn opgenomen, lager worden. Hierbij geldt dat bij een
rentevoet van 4% iedere € 10 miljoen onttrekking resulteert in een structurele
bezuinigingsopgave van € 400.000,—.
Indien een onttrekking aan de inkomensreserve zal plaatsvinden, worden de
structurele effecten hiervan meegenomen in de bezuinigingsmaatregelen. Het
onttrekken van een bedrag aan de inkomensreserve in tabel 8 is feitelijk de
sluitpost voor het restant aan dekking van de herstelmaatregelen.
Een andere mogelijkheid is een gedeelte van de (twee) inkomensreserves met een
financieringsfunctie, te weten de Inkomensreserve en de Exploitatiereserve EZHmiddelen (met een totale omvang van respectievelijk € 98,4 miljoen en
€ 69,7 miljoen per 01-01-2012), toe te rekenen aan het weerstandsvermogen. Dit
is niet opgenomen in de tabel.
4. Raadsvoorstel majeure ontwikkelingen na Burap
Het netto-effect van enkele grote mutaties, met name vanuit de 2e marap GRD en
enkele zich voordoende risico's, zullen mogelijk via een apart raadsvoorstel gestort
worden in de Algemene Reserve van de Stad. Per saldo willen we hiermee de AR
vroegtijdig versterken, voorafgaand aan benodigde onttrekkingen voor te treffen
verliesvoorzieningen op grondexploitaties. Dit voorstel zal 18 december bij u
voorliggen, indien uw agendacommissie hiermee instemt.
5. Budgetoverhevelingen 2012
Uw raad krijgt reeds in februari 2013 voorgelegd welke budgetoverhevelingen u
wilt accepteren en welke niet (volgens de nieuwe systematiek zoals besproken in
de auditcommissie). College en raad kunnen besluiten in te grijpen en veel vrij te
laten vallen ten gunste van de Algemene reserve. Op dit moment worden de
budgetoverhevelingen 2012 in kaart gebracht.
Toerekenen aan de beschikbare weerstandscapaciteit
6. Rente reserve
Binnen de bestemmingsreserves kan de rentereserve (plafondstand € 5 miljoen)
volledig als beschikbare weerstandscapaciteit worden aangemerkt. Deze reserve
dient voor het opvangen van het risico van renteschommelingen. Het saldo van alle
interne en externe rentelasten en rentebaten wordt verrekend met deze reserve.
Wij stellen voor de rentereserve niet vrij te laten vallen ten gunste van de
algemene reserve, maar deze reserve wel toe te rekenen aan de beschikbare
weerstandscapaciteit. Het is namelijk een reserve zonder bestedingsdoel of vooraf
begrote exploitatiebijdrage. Bij het toerekenen van deze reserve aan het
weerstandsvermogen dient in NARIS tegelijk een risico te worden opgenomen op

4 In Naris bestaat al een risico voor eventuele oninbaarheid van deze funderingsleningen.
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het zich voordoen van negatieve resultaten in de renteomslag in de komende drie
jaar.
7. Post onvoorzien
Artikel 189 van de Gemeentewet en Artikel 8 (lid 1 en lid 6) van het BBV verplicht
iedere gemeente een bedrag voor onvoorziene uitgaven op te nemen in de
begroting. Dordrecht neemt jaarlijks bij de begroting een post onvoorzien op ter
hoogte van € 1 miljoen. Feitelijk is hier sprake van structurele
weerstandscapaciteit, al kan de post ieder jaar voor een belangrijk deel ook weer
worden ingezet. Hierin zijn echter scherpe keuzes te maken voor wat betreft
aanwending. De post onvoorzien is een buffer voor externe onvoorziene
tegenvallers.
Beperken benodigde weerstandscapaciteit
8. Samenvoegen risico's GBD en Stad
Aan de kant van de benodigde weerstandscapaciteit zijn we gewend om een aparte
ratio voor zowel de risico's van de Stad als de risico's van het grondbedrijf te
presenteren. In Naris worden de hieronder liggende risico's vervolgens apart van
elkaar beschouwd wanneer de simulatie naar de totale ratio wordt gemaakt.
Het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) heeft ons erop attent
gemaakt dat we hiermee de totaal benodigde weerstandcapaciteit te hoog
beschouwen in vergelijking tot een simulatie van de risico's Stad en grondbedrijf
gezamenlijk.
9. Zekerheidspercentage in Naris van 90% naar 75%
Via de risicosimulatie in Naris berekenen we welk bedrag er nodig is om de
geïdentificeerde risico's in financiële zin af te dekken. Hierbij wordt gerekend met
zekerheidspercentages. Deze percentages geven aan hoe waarschijnlijk het is dat
de financiële gevolgen van de werkelijk opgetreden risico's onder de berekende
waarde valt. Zo lopen we bij een zekerheidspercentage van 50%, 50% kans dat de
werkelijke financiële gevolgen boven het berekende bedrag ligt. Bij het percentage
van 90% is de kans op een hogere uitkomst nog maar 10%.
Het werken met een zekerheidspercentage van 75% wordt door enkele 100.000+
gemeenten gehanteerd (o.a. Arnhem en Breda). Het NAR geeft aan dat de keuze
hiertoe afhankelijk dient te zijn van de mate van compleetheid van het
risicoprofiel. Een breed risicoprofiel kan vergezeld gaan van een lager
zekerheidspercentage. Zoals aangegeven hanteert Dordrecht een brede opname
van haar risico's, waardoor een lager zekerheidspercentage te hanteren het
overwegen waard is.
Aanpassen rekenrente
U heeft tot slot gevraagd de effecten van het mogelijk aanpassen van de
rekenrente toe te lichten.
De rekenrente (omslagrente) wordt iedere drie jaar vastgesteld ten tijde van de
Kadernota. Als onderdeel van de Kadernota 2012 is de omslagrente voor de jaren
2012-2014 op 4% vastgesteld. Een eventuele wijziging van de omslagrente kan
worden betrokken bij de Kadernota 2014. Een eventuele verlaging van de
omslagrente leidt enerzijds tot een lagere rentetoerekening aan grondexploitaties
en strategische verwervingen, maar anderzijds tot een lager surplus op de
rente reserve.
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Dit surplus is voor 2013 (bij de Kadernota) gedeeltelijk ingezet ter dekking va n de
exploitatiebegroting. Het begrote surplus voor 2014 en verder is nog niet ingezet
als dekking.
Ter illustra tie: het verlagen van de (driejarige) omsla grente met 1 % betekent een
incidentele verla ging va n de benodigde verliesvoorzieningen voor grondexploita ties
van € 3 miljoen (uitga a nde va n de boekwaarden per 1/1/2012). Da a rna a st wordt
tot op heden jaarlijks ongeveer € 1,4 miljoen rente bijgeschreven op de
strategische verwervingen.
Het verlagen of gedeeltelijk niet meer toerekenen va n rente aan grondexploita ties
en strategisch verwervingen betekent dus een (substantieel) la ger surplus op de
rentereserve, dat nu structureel begroot is op ongeveer € 4 miljoen per jaar.
a. Insp raak en communicatie
Niet van toepassing.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Niet van toepassing.
4. Wat mag het kosten?
Niet van toepassing.
5. Bij deze raadsinformatiebrief horen de volgende bijlagen:
Bijlage 1 (GEHEIM): ta bel
Bijlage 2 (GEHEIM): ta bel pa ra gra a f 5.4 "Richting Kiezen"
Wij vertrouwen er op u hierrnee voldoende tg hebben geïnformeerd.
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