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ONS AANBOD:  
QUICKSCAN FINANCIËLE HOUDBAARHEID

Als u wilt weten hoe uw gemeente ervoor staat en u inzicht wilt in de indicatoren die vanaf 2016 

ook verplicht in de begroting moeten staan, laat dan een quickscan uitvoeren naar de houdbaar-

heid van uw gemeentefinanciën. Dan weet u beter waar u aan toe bent en ben u in staat om als 

het nodig is, tijdig bij te sturen. Zodat uw gemeente niet alleen nu financieel robuust is, maar ook 

naar de toekomst toe. 

De quickscan die wij aanbieden bestaat uit twee onderdelen:

1. Invulling VNG houdbaarheidstest op maat

2. Doorvertaling naar strategische keuzes voor de toekomst 

VNG HOUDBAARHEIDSTEST OP MAAT

Vanuit het besef dat het belangrijk is meer inzicht te krijgen in de financiële houdbaarheid  

van gemeenten, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de zogenaamde 

financiële houdbaarheidstest ontwikkeld. De test staat ook wel bekend als ‘stresstest’.  

De houdbaarheidstest is een modelmatig instrument in Excel, waarin inkomsten en uitgaven 

van de gemeente, investeringen en financiering, balanspositie en externe macrogegevens met 

elkaar worden verbonden. Dit leidt tot inzicht in grootheden die vanuit het financieel toezicht 

vanaf 2016 verplicht worden gesteld. In de test kan gebruik gemaakt worden van twee vooraf 

geprogrammeerde scenario’s: een trend scenario en een slechtweer scenario. Ook kan een 

handmatig scenario ingevuld worden, op basis van uw eigen voorkeuren. 

Vanuit onze ervaring met het instrument kunnen wij u helpen de houdbaarheidstest snel en 

goed in te vullen. Daarbij kunnen we ook gegevens op maat verwerken, die niet standaard in de 

test zijn opgenomen. Voorbeelden zijn het verwerken van actuele meerjarige investerings- en 

liquiditeitsprognoses.

“DE QUICKSCAN GEEFT INZICHT  
 EN HELPT TIJDIG BIJSTUREN”

HOE STAAT UW GEMEENTE ER FINANCIEEL VOOR?

De afgelopen jaren zijn financieel economisch zwaar geweest en hebben hun effect gehad op de 

financiële positie van gemeenten. Dat is voelbaar in de jaarlijks ter beschikking staande middelen 

en dwingt veel gemeenten na te denken over herschikking, versobering en prioritering om de 

begroting meerjarig in evenwicht te krijgen. Maar geeft de meerjarenbegroting u voldoende 

inzicht en vertrouwen in onderliggende ontwikkelingen? Zijn de financiën van uw gemeente 

robuust en toekomstbestendig genoeg, ook als het economisch slechte weer nog even aanhoudt 

of in de toekomst zich nieuwe tegenvallers voordoen, bijvoorbeeld op het sociaal domein? 

 

TOENEMENDE AANDACHT IN FINANCIEEL TOEZICHT  
VOOR FINANCIËLE HOUDBAARHEID

In het financieel toezicht neemt de aandacht voor de robuustheid van de gemeentefinanciën toe. 

Met ingang van begrotingsjaar 2016 worden de volgende indicatoren over de financiële positie 

van de gemeente verplicht om op te nemen in de begroting: 

- Netto schuldquote

- Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

- Solvabiliteitsratio

- Indicatoren met betrekking tot grondexploitatie

- Structurele exploitatieruimte

- Belastingcapaciteit
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DOORVERTALING NAAR STRATEGISCHE KEUZES

Na de invulling van de financiële houdbaarheidstest van de VNG heeft u een breed en diepgaand 

inzicht in diverse financiële indicatoren van uw gemeente in de vorm van een Excel-bestand. 

Om de belangrijkste conclusies toegankelijk te maken voor raads- en collegeleden maken wij op 

basis van de houdbaarheidstest een heldere en begrijpelijke rapportage op strategisch niveau. 

De rapportage geeft in hoofdlijnen aan hoe de houdbaarheid van uw gemeente is, hoe deze zich 

ontwikkelt op de middellange termijn en wat strategische keuzes zijn voor het verbeteren van 

deze houdbaarheid. Schematisch volgt onze strategische rapportage het onderstaande model:
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