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: de raad van de gemeente Stichtse Vecht
: Auditcommissie, d.d. 23 november 2020
: Advies ten behoeve van de commissievergadering op 1 december 2020
: Nota waardering en afschrijving 2020
Treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht 2020
Verordening gemeentelijke garantstelling gemeente Stichtse Vecht 2020

In de vergadering van de Auditcommissie van 23 november zijn de nota waardering en afschrijving
2020, het Treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht 2020 en de Verordening gemeentelijke
garantstelling gemeente Stichtse Vecht 2020 besproken.
Nota waardering en afschrijving 2020
Ingevolge de financiële verordening dient de raad periodiek de regels vast te stellen met betrekking
tot het waarderings- en afschrijvingsbeleid. Door ontwikkelingen van het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) is het wenselijk om het beleid omtrent investeringen te actualiseren. Aan deze
nota ligt de notitie Materiële Vaste Activa van de commissie BBV d.d. januari 2020 ten grondslag.
Daarnaast zijn een aantal bepalingen aangepast die zorgdragen voor een betere uitvoering van de
nota. De doelstelling van deze nota is het formuleren van het beleid en vastlegging van de uniforme
regels ten aanzien van investeringen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vastgestelde
nota van maart 2018 zijn in de nota geel gearceerd en opgenomen onder de argumenten in het
raadsvoorstel.
De Auditcommissie heeft de nota besproken en onderschrijft de in de nota opgenomen wijzigingen.
Op bladzijde 18 is stilgestaan bij de verlenging van de afschrijvingstermijnen van bruggen.
Achtergrond van deze verlenging is het ambtelijke advies dat bruggen vaak aanzienlijk langer
meegaan dan in de vorige afschrijvingstermijnen tot uiting is gekomen en de voortschrijdende
technische ontwikkelingen die verlenging van de afschrijvingstermijnen rechtvaardigen. Op deze
wijze wordt goed aangesloten bij de technische levensduur van een brug. Belangrijk hierbij is dat er
een valide onderhoudsplan aanwezig is dat regelmatig van een update wordt voorzien onder andere
op basis van inspecties. Het is aan de raad om hierop toe te zien.
Treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht 2020
Het huidige Treasurystatuut is door de gemeenteraad in 2014 vastgesteld. Het Treasurystatuut 2020
is vernieuwd en anders ingericht. Na de vaststelling van het Treasurystatuut 2020 is het statuut weer
up tot date. Het Treasurystatuut beschrijft het beleid en de uitvoering van de treasuryfunctie van

Stichtse Vecht. Hierbij gaat het om het vaststellen van doelstellingen, uitgangspunten, taken,
verantwoordelijkheden, risicobeheer, financiële kaders, limieten en richtlijnen die betrekking hebben
op de informatievoorziening en de inrichting van de administratieve organisatie. In het vernieuwde
Treasurystatuut staan nu geen voorwaarden meer opgenomen voor het verkrijgen van een
garantstelling. De voorwaarden voor een gemeentelijke garantstelling zijn opgenomen in de
geactualiseerde Verordening gemeentelijke garantstelling Gemeente Stichtse Vecht 2020.
De Auditcommissie heeft het statuut besproken en onderschrijft de in het statuut opgenomen
wijzigingen en de keuze om in het vernieuwde Treasurystatuut geen voorwaarden meer op te nemen
voor het verkrijgen van een garantstelling. De voorwaarden voor een gemeentelijke garantstelling zijn
opgenomen in de geactualiseerde verordening gemeentelijke garantstelling Gemeente Stichtse Vecht
2020.
Verordening gemeentelijke garantstelling gemeente Stichtse Vecht 2020
Voor de financiering van duurzame investeringen kan het nodig zijn dat sportverenigingen, organisaties en instellingen die activiteiten ontplooien op het gebied van maatschappelijk nut een
geldlening moeten aantrekken. Hierbij stelt de bank veelal de eis dat de gemeente en/of een
waarborgfondsen zich onherroepelijk garantstelt voor betaling van de rente- en
aflossingsverplichtingen indien bijvoorbeeld de sportvereniging (de geldnemer) hiervoor in gebreke
blijft. In deze verordening zijn voorwaarden en criteria geformuleerd waaraan dient te worden voldaan
voordat de gemeente Stichtse Vecht de aangevraagde garantstelling verstrekt.
De verordening gemeentelijke garantstelling Gemeente Stichtse Vecht 2020 is geactualiseerd en
mede aangepast vanwege de wens vanuit de gemeenteraad over de eenduidigheid van de
garantstellingsvereisten. In deze verordening zijn de vereisten voor een gemeentelijke garantstelling
opgenomen. In het nieuwe Treasurystatuut zijn deze vereisten nu niet meer beschreven. In het
Treasurystatuut 2014 staat in paragraaf 4.4. Gemeentelijke garantstellingen en staatssteun:
“verzoeken tot het verkrijgen van een gemeentelijke garantstelling worden eerst in behandeling
genomen indien alle andere mogelijkheden voor het verkrijgen van een financiering of garantstelling
zijn uitgeput”. Met name de eis om pas in behandeling genomen te kunnen worden als alle andere
mogelijkheden moeten zijn uitgeput maakte het nagenoeg onmogelijk om te komen tot garantstelling.
Immers in bijna alle gevallen is er sprake van een andere mogelijkheid veelal tegen een hogere rente
die er voor zorgt dat sportverenigingen, -organisaties en instellingen die activiteiten ontplooien op het
gebied van maatschappelijk nut duurder uit zijn dan met een gemeentelijke garantstelling en wellicht
daardoor afzien van (noodzakelijke) investeringen.
De Auditcommissie heeft de verordening besproken en onderschrijft de in de geactualiseerde
verordening opgenomen wijzigingen. De opgenomen voorwaarden voor een gemeentelijke
garantstelling zijn eenduidig, in overeenstemming met de wettelijke grondslagen en bieden een
goede basis om op een verantwoorde manier tot gemeentelijke garantstelling te kunnen komen.
De Auditcommissie heeft kennisgenomen van de stukken en adviseert de gemeenteraad om in te
stemmen met alle drie raadsvoorstellen.
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