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Hoe verhoud het EMU saldo zich tot het weerstandsvermogen?
EMU Saldo
Het EMU-saldo is het jaarsaldo van een gemeente op kasbasis en daarmee anders dan het saldo
van de begroting. Het saldo van de begroting is gebaseerd op het stelsel van baten en lasten. Het
EMU-saldo is gebaseerd op het kasstelsel. Grote verschillen tussen deze stelsels doen zich voor bij

de investeringen en mutaties in reserves. In het kasstelsel worden investeringen bijvoorbeeld in
één keer ten laste van het jaarresultaat genomen. In het stelsel van baten en lasten wordt jaarlijks
een deel van de lasten genomen op basis van de economische gebruikersduur van een investering.
Weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit van een gemeente bestaat uit het vrij aanwendbare gedeelte
van de algemene reserve, de onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien die in de

begroting is opgenomen. De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de aard en de
omvang van de risico’s waar de gemeente mee wordt geconfronteerd (risicoprofiel), bijvoorbeeld
financiële risico’s binnen projecten.
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Neem je bestemmingsreserves op in de berekening van de
weerstandscapaciteit?
De beschikbare weerstandscapaciteit van een gemeente bestaat uit het vrij aanwendbare gedeelte
van de algemene reserve, de onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien die in de
begroting is opgenomen. Bestemmingsreserves zijn al bestemd en daarmee niet vrij aanwendbaar,
Inzet van bestemmingsreserves voor een risico wat zich manifesteert is mogelijk, ondanks dat een
deel van deze reserves zijn geoormerkt, maar dit is niet gebruikelijk. Indien de bestemmingsreserves toch worden ingezet voor een ander doel (om weerstand op te vangen), betekent dat het
beleid omtrent het desbetreffende bestemmingsreserve hierop overeenkomstig moet worden
aangepast.
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Wat zijn voorbeelden van ‘geen verbonden partijen’ waarbij een
wethouder op persoonlijke titel optreedt.
Voorbeeld 1: een wethouder neemt op persoonlijke titel zitting in een schoolbestuur van een
lagere school waar zijn kinderen op studeren. De gemeente heeft geen financieel belang en geen
bestuurlijk belang in de school.
Voorbeeld 2: een burgermeester neemt op persoonlijke titel zitting in een vereniging van
eigenaren. De gemeente heeft geen financieel belang en geen bestuurlijk belang in de vereniging
van eigenaren.
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Mag je accountant zijn van een verbonden partij en tegelijkertijd
van een deelnemende gemeente?
Ja, een accountant mag tegelijkertijd accountant zijn van een verbonden partij en van een
deelnemende gemeente. De verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants (ViO) en de
Verordening gedrags- en beroepscode accountants (VGBA) leggen hiervoor geen beperkingen op.
Wel stellen zij een onafhankelijke uitvoering van opdrachten als randvoorwaarde.
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