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Vaststellen beleidskader risicomanagement van de gemeente Dinkelland,
gemeente Tubbergen en Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen op 30 juni 2014

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
In het Beleidskader Risicomanagement, Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2 "Identificeren" te wijzigen in:
In deze fase worden alle potentiäe risico 's geïnventariseerd. Deze inventarisatie is na de
samenvoeging van beide organisaties opnieuw uitgevoerd door middel van gesprekken met
afdelingshoofden en verschillende medewerkers die op hun beleidsterreinen met risico 's in aanraking
komen. Van belang hierbij is een goede afbakening van het begrip risico, zodat binnen de organisatie
goed duidelijk is wat het risico inhoudt en wat er mee wordt bedoeld. Daarnaast kan externe expertise
eventuele bedrijfsblindheid voorkomen en wordt dit ingezet, als het risicoprofiel erom vraagt.
De inventarisatie wordt jaarlijks opgenomen in de kadernota en vervolgens verwerkt in de paragraaf
Weerstandsvermogen van de begroting van zowel Tubbergen als Dinkelland. We kiezen er bewust
voor het in deze documenten op te nemen en niet in deze notitie. Deze notitie is bedoeld als meerjarig
beleidskader. We maken afspraken hoe we het aanpakken, de uitkomsten van die aanpak vinden we
terug in de diverse planning S control instrumenten.
Toelichting:
De accountant en de provincie zijn expliciet betrokken bij de kadernota, begroting en jaarrekening en
beoordelen het proces waarmee gekomen wordt tot het weerstandsvermogen. Wij hechten er echter
waarde aan dat ook bij de risico-inventarisatie gebruik wordt gemaakt van de expertise van externe
partners, als het risicoprofiel hierom vraagt.
Ondertekening en naam:
CQAJractie

L.P. Stamsnieder
Amendement: voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct
te worden opgenomen.
Subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden
opgenomen in het amendement, waarop het betrekking heeft.
Wijze van indienen van een amendement:
Elk (subamendement en elk voorstel moet om in behandeling te kunnen worden genomen schriftelijk bij de voorzitter van de
raad worden ingediend, tenzij de voorzitter -met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde- oordeelt, dat met
een mondelinge indiening kan worden volstaan.

