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Persbericht naar aanleiding van de aanbieding van het onderzoeksrapport
van de Rekenkamer Maastricht
‘Reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen
van de gemeente Maastricht’

‘Informatievoorziening over reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen in Maastricht
kan beter '

De Rekenkamer Maastricht heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop de gemeente Maastricht omgaat met
reserves, voorzieningen en het weerstandsvermogen. Het gekozen perspectief is dat van de gemeenteraad en de
rekenkamer heeft zich daarbij gericht op de vraag of de raad adequaat wordt geïnformeerd over deze ingewikkelde
materie.
De belangrijkste conclusie van het onderzoek luidt dat raad actiever en ruimhartiger kan worden geïnformeerd over
verloop en onderbouwing van reserves en voorzieningen, de omvang en samenstelling van het weerstandsvermogen, de
risico’s die de gemeente loopt en de mogelijke financiële consequenties daarvan. Beter inzicht hierin leidt ertoe dat de
raad haar kaderstellende en controlerende rol beter kan vervullen.
Uit het onderzoek blijkt dat voor diverse reserves en voorzieningen geen bestedingsplannen beschikbaar zijn, en dat
voor de gemeenteraad onvoldoende inzichtelijk wordt gemaakt met welk doel reserves en voorzieningen zijn ingesteld
en in hoeverre die oorspronkelijke doelstellingen nog actueel zijn. De rekenkamer beveelt de gemeente aan de reserves
en voorzieningen jaarlijks expliciet te herijken, zodat mogelijk overtollige posten kunnen vrijvallen.
Ten aanzien van het weerstandsvermogen – dat uitdrukt of de gemeente beschikt over voldoende middelen om
financiële risico’s te ondervangen – constateert de rekenkamer dat dit voldoende lijkt. Belangrijke kanttekening hierbij is
dat het gepresenteerde cijfer niet erg robuust is. Aan de ene kant is meer duidelijkheid nodig over de vraag welke
middelen (reserves) wel en niet worden meegeteld in de berekeningen, en anderzijds zijn verbeteringen mogelijk in de
wijze waarop de risico’s worden geschat. Op grond van een beknopte benchmark constateert de rekenkamer dat de
gemeente Maastricht op onderdelen goed scoort in vergelijking met enkele andere steden, maar ook dat voor wat
betreft de berekening van het weerstandsvermogen en de risicobeheersing geleerd kan worden van andere gemeenten,
omdat die hierin al verder zijn.
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