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Onderwerp
Treasurystatuut gemeente West Betuwe 2021
Beslispunten
1. Vast te stellen het "Treasurystatuut gemeente West Betuwe 2021"
Inleiding
Om op een verantwoorde en professionele manier met financiële middelen om te gaan, wenst de
gemeente dat zij haar activiteiten op een zo transparant en beheersbaar mogelijke manier in te richten.
Om deze objectieve en transparante verantwoording zowel voor- als achteraf af te kunnen leggen,
wordt gebruik gemaakt van twee belangrijke instrumenten binnen de treasury, te weten het
Treasurystatuut en het Besluit uitvoering Treasury.
In het Treasurystatuut wordt de geldende wet- en regelgeving verder uitgewerkt. Het statuut is het
instrument, dat de raad in staat stelt haar kaderstellende en controlerende taak uit te oefenen. In het
statuut stelt de raad het kader op waarbinnen het college verder vorm geeft aan de treasuryfunctie.

Besluitgeschiedenis
Dit Treasurystatuut is een geactualiseerde versie van het statuut dat op 17 december 2019 aan de
raad is voorgelegd.
Beoogd effect
Vaststellen van actuele uitgangspunten voor het uitvoeren van de treasuryfunctie door de
Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe.
Argumenten
De afgelopen periode zijn een aantal wijzigingen in de organisatiestructuur van de gemeentelijke
organisatie en van de afdeling Financiën van de BWB doorgevoerd, waaronder het formeel regelen van
de achtervang bij afwezigheid van de treasurer en van de concerncontroller. Met het actualiseren van
het statuut sluiten de processen in het statuut weer op de praktijk aan.
Verder is het statuut op basis van praktijkervaring op een tweetal punten aangescherpt, te weten een
termijn voor het achteraf goedkeuren van opgenomen en verstrekte leningen door het college en het
benoemen van een tijdstip in offertes voor de aanvraag van leningen.
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Communicatie
Het vastgestelde statuut wordt op de voorgeschreven wijze bekend gemaakt in het elektronische
gemeenteblad.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
de secretaris,
de burgemeester,
Karen Coesmans
Servaas Stoop
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente West Betuwe;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 september 2021,
besluit:
1. het "Treasurystatuut gemeente West Betuwe 2021" vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 26 oktober 2021, nummer 2021/108,
de griffier,
Koen Steenbergen

de voorzitter,
Servaas Stoop

