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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
Het ‘Treasurystatuut 2014 gemeente Stichtse Vecht’ overeenkomstig vaststellen. 
 
 
Samenvatting 
 
 
De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) stelt kaders voor een verantwoorde, prudente 
en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie en verplicht gemeenten over een 
treasurystatuut te beschikken.  
De introductie van de Wet integraal schatkistbankieren en de Wet houdbare overheidsfinanciën 
(Wet Hof) maken het noodzakelijk om het huidige treasurystatuut van de gemeente Stichtse Vecht 
te actualiseren. 
 
 
 
 
Bijlage 
- Traesurystatuut 2014 gemeente Stichtse Vecht 
 
  

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Treasurystatuut 2014 gemeente Stichtse Vecht 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
28 oktober 2014 
 
Werksessie 
14 oktober 2014 

 

Portefeuillehouder 
E.R.M. Balemans 
 
Afdeling 
Interne dienstverlening 
Mail opsteller 
adrie.verhoef@stichtsevecht.nl 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/14/37016-VB/14/04450 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Dit treasurystatuut heeft tot doel om overeenkomstig de Wet fido de bestuurlijke kaders aan te geven 
waarbinnen de gemeente Stichtse Vecht de financiële vermogenswaarden, de financiële 
geldstromen, de financiële posities kan besturen en beheersen, inclusief en de hieraan verbonden 
risico's. 
Het statuut legt de doelstellingen van het treasurybeleid en -beheer vast en de uitgangspunten die 
daaraan ten grondslag liggen. 
 
Argumenten 
Het huidige treasurystatuut is opgesteld naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling en dateert 
uit 2011. De introductie van het verplicht schatkistbankieren en de Wet Houdbare Overheidsfinanciën 
(Wet Hof) per 14 december 2013 heeft geleid tot het wijzigen van de Wet fido. Met het 
schatkistbankieren beoogt het Rijk om de schuldpositie van de Nederlandse overheid te verlagen. 
Door het schatkistbankieren mogen overtollige financiële middelen niet langer worden uitgezet bij 
bankinstellingen of financiële instellingen. Deze middelen moeten verplicht worden aangehouden bij 
het Agentschap van het ministerie van Financiën. De Wet Hof geeft het Rijk extra waarborgen en 
zekerheden om af te dwingen dat zij gezamenlijk met de decentrale overheden een inspanningsplicht 
heeft om de Europese begrotingseisen te respecteren. De uitgangspunten van de Wet fido en de 
wijzigingen in wetgeving zijn vertaald in het ‘Treasurystatuut 2014 gemeente Stichtse Vecht’. 
 
Kanttekeningen 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie 
Niet van toepassing 
 
Financiën en risico’s 
Niet van toepassing 
 
 
16 september 2014 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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