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Samenvatting

Het huidige Treasurystatuut (vastgesteld op 17 mei 2011) is aangepast aan nieuwe 
wet- en regelgeving op het gebied van schatkistbankieren en derivaten. De 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn geactualiseerd en aangepast aan de 
nieuwe organisatiestructuur. De nota borgstellingenbeleid Gemeente Veldhoven 
(vastgesteld op 14 februari 2006) is vervallen. Het beleid aangaande borgstellingen is 
geïntegreerd in het nieuwe Treasurystatuut Gemeente Veldhoven.

Beslispunten

1. Het Treasurystatuut Gemeente Veldhoven vast te stellen
2. De wijzigingsverordening vast te stellen voor de financiële beheersverordening 

2016

Inleiding

De afgelopen vier jaren zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest die van invloed zijn 
op de treasury van decentrale overheden. De wereldwijde crisis heeft ertoe geleid dat 
er op Europees niveau maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat de 
overheidsuitgaven nu en op lange termijn houdbaar blijven. Deze maatregelen zijn 
vertaald naar Nederlandse wetgeving, zoals de invoering van verplicht 
schatkistbankieren en de Wet houdbare overheidsfinanciën. Ook is er een Rijksbreed 
beleidskader ontwikkeld over het gebruik van derivaten door publieke instellingen. Dit 
beleidskader is uitgewerkt in regelgeving voor decentrale overheden. Naar aanleiding 
van deze wijzigingen in wet- en regelgeving is aanpassing van het Treasurystatuut 
noodzakelijk.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Besluit Begroting en verantwoording (BBV), Wet Fido, Regeling schatkistbankieren 
decentrale overheden, Wet houdbare overheidsfinanciën, Regeling uitzettingen en 
derivaten decentrale overheden, European Market Infrastructure Regulation (EMIR).

Beoogd effect

Het voldoen aan gewijzigde wet- en regelgeving op het gebied van schatkistbankieren 
en derivaten evenals het actualiseren van overige ontwikkelingen op het gebied van 
treasury.
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Argumenten

1.1 Te voldoen aan gewijzigde wet- en regelgeving
Wet- en regelgeving op het gebied van schatkistbankieren is aangepast, alle 
decentrale overheden zijn verplicht om hun (tijdelijk) overtollige liquide middelen 
aan te houden in de schatkist. Ook is het mogelijk om middelen uit te zetten bij 
medeoverheden.
Wet - regelgeving op het gebied van derivaten is aangepast, de mogelijkheden 
om derivaten te gebruiken zijn verkleind. Als gevolg van het van kracht worden 
van European Markt Infrastructure Regulation (EMIR) dienen gemeenten 
informatie met betrekking tot lopende derivaten te rapporteren aan een erkend 
Europees transactieregister (Trade Repository)

1.2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan te passen aan nieuwe wetgeving en 
ge wijzigde organisa tiestructuur
Actualiseren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

1.3 Leesbaarheid te vergroten
Door een andere opzet van het statuut en gewijzigde formuleringen waarbij 
gebruik gemaakt is van de Handreiking Treasury 2015 die door het ministerie van 
Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties is uitgeven is de leesbaarheid van het 
statuut verbeterd. Ook is gekozen voor het laten vervallen van de nota 
borgstellingenbeleid Gemeente Veldhoven (vastgesteld 14 februari 2006). Het 
beleid aangaande borgstellingen is nu geïntegreerd in het nieuwe Treasury statuut 
Gemeente Veldhoven 2016.

2.1 Te zorgen voor een juiste financiële beheersverordening
Een gevolg van het integreren van de nota borgstellingenbeleid in het nieuwe 
Treasurystatuut Gemeente Veldhoven is dat artikel 15 van de financiële 
beheersverordening wijzigt. Dit kan door een wijzigingsverordening financiële 
beheersverordening 2016 vast te stellen.

Kanttekeningen en risico's 

N.v.t.

Financiën

Geen financiële consequenties.

Communicatie en samenspraak

N.v.t.

Uitvoering I planning

Het Treasurystatuut Gemeente Veldhoven zal in werking treden op 20 oktober 2016.

Bijlagen

Treasurystatuut Gemeente Veldhoven
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Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

De oordeelsraad adviseert het besluit als bespreekstuk te agenderen voor de 
besluitraad op 11 oktober 2016.

De portefeuillehouder zegt toe technische vragen die door de fracties van VVD en CDA 
zijn gesteld, schriftelijk te beantwoorden.

Het CDA is van mening dat de formulering "in het verlengde van de publieke taak" nog 
onduidelijker is dan wat de wetgever verwoordt, die spreekt over het dienen van de 
publieke taak en niet het verlengde ervan. Het CDA vraagt om een reactie van het 
college.

De portefeuillehouder zal overleg initiëren om met treasury en vertegenwoordigers 
van de fracties van SV en CDA te spreken over de vermenging van functies bij interne 
controle en registratie van de treasury-activiteiten.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

De technische vragen van VVD en CDA zijn schriftelijke beantwoord en aan de griffie 
verstrekt.

Er is gesproken met vertegenwoordigers van de fracties van SV en CDA over de 
schijnbare vermenging van functies bij interne controle en registratie van de treasury- 
activiteiten alsook de evaluerende rol van het treasurycomité en het feit dat de 
treasurer onderdeel uitmaakt van het treasurycomité. Geconcludeerd is dat de 
feitelijke situatie met betrekking tot functiescheiding in orde is maar dat de 
formulering in het treasurystatuut wat scherper kan. Het treasurystatuut is dan ook 
aangepast op paragraaf 8, pagina 9 en paragraaf 9 pagina 13).

De reactie van het college op de vraag van het CDA over de "publieke taak" is als 
volgt: Het begrip publieke taak is een niet vastomlijnd begrijp, de reikwijdte is niet op 
voorhand af te bakenen. Het college is van mening dat de formulering "in het 
verlengde van de publieke taak" niet onduidelijker is dan de formulering "het dienen 
van de publieke taak".

De datum dat de beleidsregels in werking treden is in het treasurystatuut aangepast 
(in paragraaf 11 Inwerkingtreding) naar 20 oktober 2016.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester

H.J. de Ruiter 
secretaris
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