
FINANCIËLE VERORDENING 

EN 

TREASURYSTATUUT

2021



DOEL FINANCIËLE VERORDENING

Contract / relatie tussen raad en college!
Uitgangspunten voor 

- het financieel beleid
- financieel beheer 
- inrichting van de financiële organisatie

Waarborg om te voldoen aan de eisen van 
- rechtmatigheid
- verantwoording 
- controle

Basis: artikel 212 Gemeentewet



OPBOUW VERORDENING

• Algemeen: definities (artikel 1)
• Begroting en verantwoording (artikelen 2-10)
• Financieel beleid (artt. 11-16)
• Financiële organisatie en administratie (artt. 17-19)
• Slotbepalingen (art. 20)

• Bijlagen: - Criteria budgetoverhevelingen
- Uitgangspunten rapportage afwijkingen en opschoning 

kredieten
- Regels t.a.v. raamkrediet
- Notitie waardering en afschrijving vaste activa en rente



BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN

• Actualisatie en aanvulling van definities en woordgebruik (art. 1)
• Aansluiting op gedachtegoed van Sturen op Effecten (art. 2)
• Flexibiliteit in verkiezingsjaar bij Kadernota en vaststelling hiervan 

(art. 4)
• Criteria voor beroep op post onvoorzien benoemd (art. 4)
• Verwerking administratieve (budgetneutrale) begrotingswijzigingen 

in personele budgetten die over programma’s heen gaan zonder 
goedkeuring Raad (art. 5)

• Stappenplan voor subsidies (art. 5)
• Toelichting in tussenrapportages bij afwijkingen op taakveldniveau 

vanaf 
    € 25.000 (art. 6) was: op productniveau

• Activa worden nu vanaf € 25.000 geactiveerd (art. 11) was: € 10.000

• Verzelfstandiging treasurystatuut



DOEL TREASURYSTATUUT

Geeft uitgangspunten voor treasurybeleid en beschrijving van 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden in kader van treasuryfunctie

 Binnen diverse wetten en overige regelgeving

Treasuryfunctie: alle activiteiten die zich richten op het besturen en 
beheersen van, 
het verantwoorden over en toezicht houden op de financiële 
vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en 
de hieraan verbonden risico’s. 

4 deelfuncties:
- risicobeheer
- gemeentefinanciering
- kasbeheer 
- debiteuren- en crediteurenbeheer.



OPBOUW TREASURYSTATUUT

• Algemeen: begrippenkader en doelstellingen (artt. 1-2)
• Risicobeheer: uitgangspunten en renterisicobeheer (artt. 3-4)
• Financiering: leningen, uitzettingen en garanties en relatiebeheer 

(artt. 5-7)
• Kasbeheer: geldstromen (art. 8)
• Administratieve organisatie (AO) en Interne Controle (IC): (artt. 9-

12)
- uitgangspunten
- verantwoordelijkheden
- bevoegdheden
- informatievoorziening



BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN

• Zelfstandige regeling
• Actualisatie en aanvulling van begrippenkader (art. 1)
• Begrip financiering ziet op totale financiering (art. 5)
• Reikwijdte uitzettingen uitgebreid  en garanties toegevoegd (art. 6)
• Uitbreiding  voorwaarden op verstrekkingen incl. drempelbedrag 

waarboven de raad geïnformeerd wordt (art. 6)
• Toevoeging verantwoordelijkheden Raad (art. 10)
• Verschuivingen in bevoegdheden (art. 11)
• Actualisatie informatievoorziening (art. 12)
• Aangepaste toelichting bij treasurystatuut
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