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BO voorstel ICT NML

Datum DB overleg
8 februari 2018

Behandelend team
Staf

Steller
Saskia Smeets

Onderwerp
Treasurystatuut 2018 en instellen treasurer

Voorstel

o Ter info
o Bespreekpunt
x Ter besluitvorming

Activiteit in Yoobi aanmaken
n.v.t.

Besluit BO ICT NML
1. In te stemmen met het Treasurystatuut 2018
2. Aan te wijzen de controller ICT NML als treasurer
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Toelichting
De treasuryfunctie van ICT NML dient tot:
1. Het verzekeren van een duurzame relatie met de financiële markten om tegen acceptabele

condities te financieren ;

2. Het beschermen van vermogens- en (rente-) resultaten tegen ongewenste financiêle risico's zoals
renterisico's, kredietrisico's en liquiditeitsrisico's;

3. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de
geldstromen en financiële posities;

4. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet fido, de ruddo,
respectievelijk de limieten en richtlijnen van dit treasurystatuut;

5. Het opzetten en onderhouden van een goede en efficiënte financiële infrastructuur;
6. Het realiseren van een flexibel en controleerbaar cash management in de organisatie;
7. Het realiseren van efficiënte en transparante informatiestromen ter ondersteuning van het beleid.

In het DB van 8 december 2OL7 is hetTreasurystatuut 2018 besproken en vastgesteld. Belangrijk
aandachtspunt is dat ICT NML ingeval van (tijdelijke) overtollige middelen deze uitsluitend kan
uitzetten via het schatkistbankieren en niet via het uitzetten van de middelen bij een andere
overheidsinstantie.

De definitie van treasurer is de daaftoe door het bestuur van ICT NML aangewezen functionaris die
verantwoordelijk is voor een continue beschikbaarheid van financiële middelen en de daaraan
verbonden kosten en risico's .

Voorgesteld wordt de controller van ICT NML aan te wijzen als treasurer, omdat de taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van treasurer het beste passen bij de taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de controller functie.

Beoogd effect/doel
Voldoen aan wet- en regelgeving

Argumenten
Verplichting ex. artikel 12 van de financiële verordening ICT NML

Kanttekeningen
N.v,t.

Financiële, personele en juridische gevolgen
N.v.t

Uitvoering/evaluatie
N.v.t

Comm unicatie/participatie
N.v.t

Overleg gevoerd met
Treasury functionarissen gemeenten Venlo (dhr. Savelkous), Weert (dhr. Van Der Wielen),
Nederweert (dhr. Caelers), Roermond (dhr. Smeets).

Bijlagen
5.5 Treasurystatuut ICT NML 2018
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