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Onderwerp Vragen fractie D’66 handreiking treasury   
 
 
Geachte heer Mülder, 
 
Op 10 september 2015 hebben wij uw schriftelijke vragen ontvangen naar aanleiding van de 
brief die het Ministerie van BZK ons op 2 juli 2015 heeft gestuurd over de geactualiseerde 
Handreiking Treasury 2015, en naar aanleiding van het feit dat het huidige Treasurystatuut 
van de gemeente al 5 jaar oud is.  
In de brief van BZK staat onder meer “De afgelopen vier jaren zijn er belangrijke 
ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de treasury van decentrale overheden. Deze 
ontwikkelingen zijn aanleiding geweest om de Handreiking te actualiseren en uit te breiden 
ten opzichte van de vorige Handreiking Treasury, gepubliceerd in 2011.” 
 
Wij beantwoorden uw vragen hierna puntsgewijs: 
 
vraag 1: 
In hoeverre maakt deze Handreiking Treasury 2015 het noodzakelijk en/of gewenst om het 
Treasurystatuut 2010 van de gemeente te wijzigen? 
 
antwoord: 
Het Ministerie heeft de handreiking geactualiseerd naar aanleiding van de financiële crisis. 
Op Europees niveau zijn maatregelen genomen die ervoor moeten zorgen dat de 
overheidsuitgaven nu en op langere termijn houdbaar blijven. Eind 2013 zijn deze 
maatregelen vertaald naar de Nederlandse wetgeving via de invoering van het verplicht 
schatkistbankieren en via de Wet houdbare overheidsfinanciën (wet Hof).   
Voor gemeenten met een financieringsoverschot zoals Leusden heeft het schatkistbankieren 
effect en is de wet Hof van minder belang. Het gemeentelijk Treasurystatuut moet nog op de 
wetgeving worden aangepast en hiermee in overeenstemming gebracht. Dit is geen 
noodzaak - hogere wetgeving gaat immers voor op de lagere regelgeving – maar dient wel te 
gebeuren. De handreiking van BZK zal bij de aanpassing als hulpmiddel dienen.  
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vraag 2: 
Wanneer wordt een eventueel voorstel voor een gewijzigd Treasurystatuut dan aan de raad 
aangeboden? 
 
antwoord: 
Dit zal worden aangeboden voor de raadsvergadering van 31 maart of 19 mei 2016.  
 
vraag 3: 
In hoeverre is het noodzakelijk en/of gewenst dat ook de even oude Notitie Evaluatie 
Rentebeleid 2010 en de Financiële verordening 2011 geactualiseerd worden? 
 
antwoord: 
Ook deze stukken moeten naar aanleiding van het schatkistbankieren worden aangepast.   
 
vraag 4: 
Wanneer worden eventuele voorstellen daartoe dan aan de raad aangeboden? 
 
antwoord: 
Inzet is deze stukken gelijktijdig met het Treasurystatuut aan te bieden. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Leusden, 
 
 
 
 
mevrouw H.W. de Graaf-Koelewijn   drs. A. Vermeulen 
locosecretaris      burgemeester 


