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WEERSTANDSVERMOGEN BIJ GRONDEXPLOITATIE

Regelgeving
Als gevolg van de invoering van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is
een gemeente verplicht in haar begroting een paragraaf op te nemen voor het
weerstandsvermogen. Hierin maakt de gemeente inzichtelijk welke risico’s zij loopt
en in hoeverre zij die risico’s financieel kan opvangen. Voor de activiteiten
gerelateerd aan grondexploitaties moet de verantwoordelijke afdeling of dienst ook
apart inzicht kunnen bieden in haar weerstandsvermogen. DHV kan haar kennis en
ervaring op dit gebied voor u inzetten.

Weerstandcapaciteit & risico’s
Grondbeleid brengt veel risico’s met zich. Risico’s zijn zowel gerelateerd aan
lopende grondexploitaties als aan strategisch grondbezit en eventueel tijdelijk
Financiële stromen en
weerstandscapaciteit

beheer van vastgoed. Voor de verantwoordelijke dienst of afdeling moet duidelijk zijn
welke risico’s zij zelf draagt, hoe ze die
risico’s waardeert en op welke wijze ze
voor die risico’s haar eigen buffers
creëert, bijvoorbeeld in de vorm van
reserves of fondsen. Het advies dat DHV
hierin geeft, heeft als doel inzicht te
verschaffen in de benodigde weerstandscapaciteit van de eigen dienst of afdeling.

Financiële regie
Het weerstandsvermogen is geen statisch gegeven, maar is constant onderhevig
aan veranderingen door nieuwe investeringen en door ontwikkelingen in de markt,
de politiek en de maatschappij. Dit vraagt om duidelijke afspraken over bijvoorbeeld
de voeding van fondsen, de functies van reserves, de omgang met voorzieningen en
de wijze van eventueel afromen en verevenen van resultaten. DHV helpt u bij de
onderbouwing van de keuzes die u daarin maakt. Doel is een transparante
organisatie waarin de verschillende financiële stromen inzichtelijk zijn.

Investeringsbeslissingen vereisen een bedrijfseconomische overweging, rekening
houdend met het weerstandsvermogen. Een goede afweging van risico’s tegen
rendement en kapitaalbeslag is daarbij net zo belangrijk als duidelijke afspraken
binnen de organisatie over verantwoordelijkheden, procedures en toebedeling van
resultaten uit investeringen. Vanuit haar ervaring met grondexploitaties van andere
gemeenten kan DHV voorzien in de benodigde handvatten voor een goede
onderbouwing van het doen of juist laten van een investering.

Risicoanalyse
Voldoende aandacht voor het identificeren, analyseren en kwantificeren van de
Risicoanalyse met Inter-Act

risico’s is een succesfactor bij de bepaling van het weerstandsvermogen. De
werkwijze van DHV onderscheidt zich door een systematische analyse van de
risico’s in een interactieve setting. Een voorbeeld hiervan is Inter-Act, een dienst van
DHV waarbij met slimme, maar eenvoudige computerondersteuning groepen kunnen
brainstormen en gezamenlijk risico’s kunnen bespreken.
DHV ontwikkelt en levert al jaren software waarmee doorrekening van het gehele
spectrum van de ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk is. Hiermee creëren we zicht op
de kosten en opbrengsten binnen een grond- of vastgoedexploitatie en de
verschillende factoren die invloed uitoefenen op het uiteindelijke projectresultaat. Het
biedt de mogelijkheid voor een gemeente verschillende scenario’s door te rekenen
en risico’s niet alleen inzichtelijk te maken, maar ook te kwantificeren.
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Structureren weerstandsvermogen grondbedrijf Gemeente Arnhem



Opstellen investeringbeslismodel grondbedrijf Gemeente Haarlem



Risicoanalyses uitbreiding stationseiland CS Amsterdam (Inter-Act)



Financiële analyse grondexploitaties Schiphol Area Development Company



Bepalen weerstandsvermogen afdeling grondzaken Gemeente Hardenberg

Dienstverlening
De planeconomen, vastgoedeconomen, juristen en financiële adviseurs van DHV
kunnen u in een gewenste samenstelling ondersteuning bieden bij de omgang met
de verschillende aspecten van het weerstandsvermogen. Uitgangspunt bij onze
advisering is kennisoverdracht door het intensief betrekken van de medewerkers van
de gemeente in aanpak en uitvoering van de werkzaamheden.
Onze dienstverlening reikt van een quick scan weerstandsvermogen van een aantal
dagen tot uitgebreide risicoanalyses voor grondexploitatie. Heeft u vragen of wilt u
reageren, neem dan contact met ons op. Wij horen graag van u.

