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vast te stellen de bestuurlijke Kadernotitie Risicomanagement.
Registratienummer

2.

Inleiding

In 2008 is de Visie op risicomanagement vastgesteld in Provinciale Staten. De
implementatie van risicomanagement is de afgelopen jaren geïntensiveerd.
Risicomanagement wordt onderdeel van het handelen van de provincie. Om de
beweging van ad hoc naar integraal risicomanagement in kaart te brengen en de
methodiek voor risicomanagement te codificeren is bijgevoegde Kadernotitie
opgesteld.
3.

Beoogd effect

Met dit kader worden de spelregels en de afspraken vastgelegd die er voor zorgen
dat risicomanagement op bestuurlijk niveau adequaat is geregeld. Daarnaast zijn
Provinciale Staten geïnformeerd over de wijze waarop de provincie Flevoland
inhoud geeft aan zowel structureel als incidenteel risicomanagement.
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Argumenten
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1.1. De notitie is een aanvulling op de door de staten vastgestelde visie
Eind 2008 hebben Provinciale Staten een visie op risicomanagement vastgesteld.
Deze Kadernotitie is daarop een aanvulling en het ligt voor de hand dat de staten
deze uitwerking vaststellen. In deze uitwerking wordt uiteengezet hoe risicomanagement in Flevoland gestalte heeft gekregen.
1.2. De notitie bevat de spelregels voor bestuurlijk risicomanagement
De afgelopen jaren heeft risicomanagement een ontwikkeling doorgemaakt. De
accountant bijvoorbeeld beschouwt de aanpak en presentatie van de provincie
Flevoland als een goed voorbeeld van risicomanagement. De staten worden in de
P&C-cyclus uitvoerig geïnformeerd over de bestaande en verwachte risico’s. En
bij relevante besluitvormingsprocedures is de gestructureerde beoordeling van de
risico’s integraal onderdeel van de voorbereiding op de besluitvorming. In dit
kader wordt weergegeven hoe Gedeputeerde Staten inhoud geven aan de implementatie van risicomanagement.
5.

Kanttekeningen

De kadernotitie beschrijft met name de techniek, de begrippen, de gedragsregels
en het proces van risicomanagement. De beleidsinhoudelijke aspecten van risicomanagement zijn ontwikkeld in de diverse documenten: in de jaarlijkse paragraaf Weerstandsvermogen van de Programmabegroting, in de Nota Reserves en
Voorzieningen 2011 – 2015 (2010) en in de recent vastgestelde Financiële verordening (2013).
Risicomanagement staat of valt met de manier waarop de staten, het college en
de organisatie er mee werken. Het is niet zo zeer afhankelijk van systemen maar
veel meer van cultuur. De bespreking van de relevante risico’s is belangrijker dan
dat alle risico’s worden geregistreerd en gescoord in een prioritering. De vraag
hoe we als provincie willen omgaan met onze risico’s en hoe we daarop sturen is
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daarom bepalend voor de effectiviteit van risicomanagement en van ons doelbereik.
6.

Vervolgproces

Periodieke evaluatie – ten minste eens per vier jaren - van dit kader is vastgelegd (Financiële verordening 2013).
7.

Advies uit de Opinieronde

8.

Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 3 september 2013 (1515992)
BESLUITEN:
1.

vast te stellen de Bestuurlijke kadernotitie Risicomanagement.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 13 november 2013.
griffier,
9.

voorzitter,

Bijlagen

Bestuurlijke kadernotitie Risicomanagement 2013 (1478422).
Visie op risicomanagement, 2008 (694295).
10. Ter lezing gelegde stukken

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Statenvoorstel

secretaris,

voorzitter,

