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Datum Behandeld door 
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Onderwerp 

'Gemeente Governance - Risicomanagement' 

Ons kenmerk 

09R1293/ta/5501 

Geacht raadslid, 

Het managen van risico's en kansen is zonder enige twijfel één van de grootste uitdagingen 
geworden voor de publieke sector. Zeker nu we in een economische crisis zitten en ook de 
publieke sector, mede als gevolg hiervan, met bezuinigingen en het nadrukkelijk maken van 
keuzes te maken heeft. Risicomanagement vraagt daarom juist ook de aandacht van uw 
gemeenteraad. Met de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting van 2010 heeft u een 
kaderstellend instrument voor het implementeren van risicomanagement in handen. 

Met de uitgave 'Risicomanagement - Meer dan- de som der delen' geeft Deloitte u een praktische 
handreiking voor de invoering of verdere verbetering van risicomanagement in uw gemeente. 

Een digitale versie van deze uitgave is te downloaden via www.deloitte.nl. 

Wanneer u vragen, opmerkingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met 
F.A.J. van Kuijck RA RO EMIA; email fvankuijck@deloitte.nl of drs. R.M.J. van Vugt RA; 
e-mail: rvanvugt@deloitte.nl. 

Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie toe bij het lezen van deze publicatie. 

Deloitte Accountants B.V. ---

F.A.J. van Kuijck RA RO EMIA drs. R.M.J. van Vugt RA 

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de 'Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte 
Nederland, Juni 2009' gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van 
toepassing. 
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te 
Rotterdam onder nummer 24362853. 
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bijlagen aanwezig 

Deze bijlagen zijn apart geregistreerd 

Zie gerelateerde documenten 

Deze pagina is door Div toegevoegd aan het digitale exemplaar en maakt geen deel uit van het originele stuk. 
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