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Agendapunt : 06 
Voorstelnummer : 02-003 
Raadsvergadering : 2 februari 2012 
Naam opsteller : Karin Cornet 
Informatie op te vragen bij : Karin Cornet 
Portefeuillehouders : Cees Roem 
 
Onderwerp: Herziening Treasurystatuut 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  Vaststellen van het Treasurystatuut 2012 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Het treasurystatuut is laatst vastgesteld in 2002 en is aan herziening toe. Dit is opgenomen 
in de bestuurlijke agenda. De behandeling is op verzoek van het presidium uitgesteld van 
december 2011 tot 2 februari 2012. 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
 

Een treasurystatuut dat voldoet aan de eisen van de tijd. 

Wettelijk kader 
In de Wet financiering lagere overheden (Wet filo) en de wet decentrale overheden (Wet 
fido) zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en 
uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden. De treasuryfunctie wordt 
hierbij gedefinieerd als:  

Het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het  
toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, 

de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s 
 
Wij onderkennen het belang van een verantwoord en adequaat beheer van onze financiële 
middelen. Als gevolg van de Wet fido wensen wij onze activiteiten op het gebied van 
treasury op een zo transparant en beheersbaar mogelijke wijze in te richten.  
 
Bij het opstellen van het treasurystatuut is rekening gehouden met de bepalingen uit de 
wettelijke kaders (o.a. Gemeentewet, Wet fido, Regeling uitzettingen en derivaten 
decentrale overheden en de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden). De 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zoals vermeld in artikel 15 en 16 van dit statuut, 
zijn in overeenstemming met wat hierover vermeld is in de verordeningen over de 
organisatie van de administratie en van het beheer van de vermogenswaarden en de 
verordeningen over de controle op de administratie en het beheer van vermogenswaarden 
van de gemeente conform artikel 212 en 213 van de Gemeentewet en met het  
organisatiebesluit.  
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Om de transparantie van het treasurystatuut te bevorderen is, voor zover dit relevant is, 
aansluiting gezocht bij de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties opgestelde “Handreiking Treasury”. 

 

Aanleiding 
Met ingang van 1 januari 2009 is de Wet tot wijziging van de Wet financiering decentrale 
overheden (Wet fido) in werking getreden (Stb 537 van 18-12-08). Wijzigingen ten opzichte 
van de “oude” Wet fido zijn in beginsel dan ook per 1 januari 2009 van kracht geworden. 

De wijzigingen ten opzichte van de wet fido 2001 zijn: 
• Politieregio’s zijn niet langer openbare lichamen voor Wet fido  
• De renterisiconorm wordt gedefinieerd als het bedrag ter grootte van een percentage 

van het begrotingstotaal  
• Er wordt een einde gemaakt aan hypotheekverstrekking aan “eigen” personeel.  

De wetswijziging van 2009 was voor ons in dat jaar geen aanleiding om het treasurystatuut 
aan te passen, omdat het treasurystatuut verwijst naar de wet fido, zodat indien hier 
wijzigingen op plaats vinden, deze wijzigingen ook automatisch gelden voor dit 
treasurystatuut. 

De onrust op de financiële markten van de afgelopen tijd en de vaststellingsdatum van het 
treasurystatuut (oktober 2002), geeft voor ons wel redenen om het treasurystatuut opnieuw 
tegen het licht te houden.  

Wat is er gewijzigd? 
Wij hebben in deze nieuwe versie van het Treasurystatuut een beperkt aantal 
aanpassingen opgenomen: 

Treasuryparagraaf 
In het treasurystatuut 2002 wordt gesproken over een treasuryparagraaf. Met de invoering 
van de Programmabegroting is deze vervangen door de verplichte paragraaf C 
Financiering. 

Rating 
Het treasurystatuut 2002 gaat uit van relaties met financiële instellingen die onder 
Nederlands of anderszins E.E.R. (Europese Economische Ruimte) toezicht vallen, zoals de 
Nederlandse Bank en de Verzekeringskamer. Dit betekent dat ook landen zoals IJsland, 
Noorwegen en Liechtenstein hieraan voldoen. De onrust op de financiële markten van de 
afgelopen tijd heeft onder andere betrekking op één van deze landen. Wij wensen ons te 
beperken tot landen van de EU (Europese Unie). Daarnaast heeft uw raad al eerder 
aangegeven dat u het gewenst vindt dat uitsluitend zaken wordt gedaan met banken en 
instellingen met de hoogste rating (AAA). Omdat niet uitgesloten kan worden dat er op enig 
moment geen banken zijn die gevestigd zijn binnen de Europese Unie én beschikken over 
een AAA-rating, is dit als voorkeur opgenomen in dit statuut en is een A-rating gehanteerd 
als ondergrens. 

Bevoegdheden 
In het treasurystatuut 2002 zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor het 
uitzetten en aantrekken van middelen belegd bij het hoofd Financiën. Door de reorganisatie 
van september 2009 is deze functie vervallen en zijn de taken verdeeld over de 
afdelingshoofden van Interne Dienstverlening en Bedrijfsvoering en Control. Daarnaast 
wordt in dit nieuwe treasurystatuut een Treasurycommissie geïntroduceerd. Op deze 
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manier wordt meer aandacht gegeven aan het belang van de treasuryfunctie (mede gezien 
de vergrootte risico’s op de financiële markten) en wordt de treasuryfunctie beter ingebed in 
de top van de organisatie 

Inhoud Treasurystatuut 

In het treasurystatuut worden allereerst het begrippenkader en de doelstellingen van de 
treasuryfunctie van de gemeente geformuleerd. Deze worden vervolgens geconcretiseerd 
voor de verschillende deelgebieden van treasury: risicobeheer, gemeentefinanciering en 
kasbeheer. Daarna komen de administratieve organisatie en interne controle van de 
treasuryfunctie en de treasury commissie aan de orde. Daarbij ligt het accent op de 
eenduidigheid omtrent de verdeling van de taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. Tot slot worden de uitgangspunten vastgelegd voor de informatie 
die noodzakelijk is om het gehele proces beheersbaar en meetbaar te maken en te houden. 
In de artikelsgewijze toelichting worden waar nodig de in het treasurystatuut opgenomen 
artikelen toegelicht. De artikelsgewijze toelichting maakt als zodanig onderdeel uit van het 
treasurystatuut. 

Voor de behandeling van verzoeken tot garantstelling is op 20 februari 2007 door ons 
college - in de nota “de gemeente in de rol van bankier” - het uitvoeringsbeleid voor 
garantstellingen vastgesteld.  
Deze nota is geactualiseerd, dat wil zeggen dat de verwijzingen naar het treasurystatuut en 
de verordening 212 in overeenstemming zijn gebracht met de laatste versies. 
In artikel 10 wordt deze nota als uitvoeringskader benoemd. Deze is daarom als bijlage bij 
dit voorstel gevoegd. 

Implementatie 
Tenslotte dient het treasurystatuut te worden geïmplementeerd in de organisatie.  
Wij verwachten dat door de instelling van een Treasurycommissie het bewustzijn over de 
treasuryfunctie toeneemt, waardoor het financiële beheer verbetert. 
Omdat de overige voorgestelde wijzigingen minimaal zijn, voorzien wij geen complicaties bij 
de uitvoering van dit statuut.  

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

raadsbevoegdheid 
kaderstellend 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?  

nvt 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 

Nvt 
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6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Het treasurystatuut treedt in werking per 1 maart 2012. 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
nvt 

 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 

Eigen interne afspraak via bestuurlijke agenda 
 
Bijlagen: uitvoeringsnota “de rol van de gemeente als bankier” 
 
 
 
Bergen, 1 november 2011 

 
College van Bergen 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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