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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
Het treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht, versie 2013 overeenkomstig vaststellen. 
 
 
Samenvatting 
 
Het treasurystatuut bevat de beleidsmatige infrastructuur voor de uitvoering van de treasuryfunctie in de 
gemeente Stichtse Vecht. Het gaat daarbij om het vaststellen van uitgangspunten, doelstellingen, limieten 
en richtlijnen die betrekking hebben op de financiële kaders, de informatievoorziening en de 
administratieve organisatie. 
 
 
 
 
Bijlagen 
- Treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht, versie 2013. 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Doel van de treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op 
de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen en de financiële posities, inclusief de hieraan 
verbonden risico’s 
 
Argumenten 
In de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido) staat de treasury centraal. De wet verplicht 
decentrale overheden over een treasurystatuut te beschikken en stelt kaders voor een verantwoorde, 
prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. 
 
Belangrijk uitgangspunt van de Wet fido is het beheersen van financiële risico’s. Dit uit zich in twee 
beleidsmatige uitgangspunten voor de treasury, te weten: 
• Het aangaan en verstrekken van leningen en het verlenen van garantstellingen is alleen toegestaan 

als daarmee de publieke taak gediend wordt. 
• Uitzettingen en derivaten hebben een prudent karakter en zijn niet gericht op het genereren van extra 

inkomsten door het lopen van overmatige risico’s. 
 
Voor het beheersen van renterisico’s geeft de wet fido concrete richtlijnen in de vorm van de kasgeldlimiet 
en de renterisiconorm.  
 
Financiën en risico’s 
Het beleid van de gemeente op het gebied van de treasury is gericht op een verantwoord en prudent 
beheer van de financiële middelen. Binnen dit kader zijn de diverse treasuryactiviteiten primair gericht op 
risicomijding en zijn deze op een zo transparant en beheersbaar mogelijke  wijze ingericht. 
 
Wettelijke kaders 
Met het opstellen van dit treasurystatuut zijn de actuele wettelijke bepalingen, vastgelegd in de 
Gemeentewet, de Wet Financiering Decentrale Overheden, de Regeling Uitzettingen en Derivaten 
Decentrale Overheden en de Uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden in acht genomen. 
 
 
23 oktober 2012 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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