
Stresstest



Voor welke vraagstukken is 
een stresstest geschikt?

Hoe pakken we de stresstest aan?
Wat is het resultaat 
van de stresstest?

Het sturen en bewaken van de ontwikkeling van de
financiële positie van de gemeente gebeurt via de P&C
cyclus. De P&C documenten bevatten cijfers, en
toelichtingen die zijn gebaseerd op feitelijkheden,
uitgangspunten en aannames. In die uitgangspunten en
aannames zitten vaak onzekerheden. Die onzekerheden
kunnen van materieel belang worden voor de financiële
positie van een gemeente. Zeker als onzekerheden
rondom bijvoorbeeld taakstellingen, grote projecten of
rijksbijdragen zich stapelen.

Een stresstest is geschikt voor situaties waarin de
financiële positie, de exploitatie en/of een groot
project veel onzekerheden kent. Een stresstest geeft
inzicht in de mate waarin de gemeente kwetsbaar is
voor deze onzekerheden en de bijbehorende
sturingsmogelijkheden.

De stresstest is een onafhankelijke analyse van het te
testen vraagstuk. In de analyse maken we gebruik van
gegevens en toelichtingen van de gemeente in
combinatie met openbare databronnen. De scope en
diepgang van de analyse stemmen wij af op de
vraagstelling.

De analyse bevat altijd de volgende aspecten:
• Duiding van de gemeentelijke uitgangspunten en

aannames binnen de scope van de stresstest
• Analyse van de sturing en beheersing binnen de scope

van de stresstest
• Beschrijving van de stressfactoren
• Beschrijving en doorrekening van scenario’s
• Impact van de stressfactoren op de scenario’s

inclusief gevoeligheids-/afhankelijkheidsanalyse

De stresstest resulteert in een compact rapport. Het
rapport geeft inzicht in de robuustheid van de
uitgangspunten, de gevoeligheid van de stressfactoren
en de kansen en risico’s. De scenario’s zijn helder
toegelicht en door visualisatie toegankelijk voor
iedereen. In combinatie met onze adviezen kunnen
raad, college en ambtelijke organisatie vaststellen of en
waar bijsturing noodzakelijk of gewenst is.

Inzicht in robuustheid, gevoeligheid, kansen, risico’s en scenario’s

Wat is de BDO stresstest?

Inzicht in scenario’s Impact op financiële positie

Nieuwe perspectieven



Rapportage stresstest Groeiagenda 2030



Uitgangspunt: financiële situatie realiseren door groei woningen en inwoners: hoe gevoelig zijn de aannames?

Vraagstuk stresstest Groeiagenda
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3 Stressfactoren
1.realisatie aantal nieuwe woningen;
2.netto meeropbrengst gemeentefonds;
3.netto meeropbrengst OZB.



Vergelijking van de stressfactoren in vier scenario’s

Aanpak stresstest Groeiagenda
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De vier scenario’s
1. Het basisscenario. Waarbij de Groeiagenda zoals deze in de 

Routekaart Dordtse financiën duurzaam in balans is 
gereproduceerd.

2. Een positief scenario. Waarbij de extra te realiseren 
opbrengsten uit de algemene uitkering van het 
gemeentefonds gemaximaliseerd zijn.

3. Een negatief scenario. Waarbij de realisatie van het aantal 
woningen gehalveerd is én de extra opbrengst uit het 
gemeentefonds is gereduceerd tot nihil. Wij laten hierbij 
zien hoe de OZB als instrument de nadelige effecten deels 
kan compenseren.

4. Het meest aannemelijke scenario. Waarbij de realisatie van 
de woningen is afgeleid van de voortgangsmonitor 
bouwende stad en gekeken is naar een minder 
conservatieve inschatting van de netto meeropbrengst uit 
het gemeentefonds en de OZB dan in het basisscenario.

Doorrekening scenario’s naar realisatie 
aantal woningen



Doorrekening per scenario: impact op exploitatie en op de financiële positie

Resultaat stresstest Groeiagenda
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2 adviezen:
• Herijken Groeiagenda naar actualiteit (corona destijds)
• Integrale monitoring ontwikkeling baten en lasten n.a.v. 

Groeiagenda

Conclusies:
• Groeiagenda is vrij conservatief en biedt perspectief.
• Hoeveelheid woningen is keydriver
• Veel onzekerheden voor de toekomst (kosten en opbrengsten)



1. Stresstest op 
kostenontwikkeling n.a.v. de 

Groeiagenda

2. Stresstest op de gevolgen van 
“het ravijn” voor de 
gemeentebegroting

3. Stresstest op de gevolgen van 
de energiecrisis voor de 

financiën van de gemeente en 
gesubsidieerde instellingen

Met de Auditcie afgesproken dat we meerdere stresstests doen. Drie suggesties voor de volgende stresstest

Stresstest 2022
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