
 

 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

 

Treasurystatuut Bloemendaal 2018 

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2017 en het aangenomen 

amendement A “Treasurystatuut gemeente Bloemendaal 2018” van Liberaal Bloemendaal 
 

 

b e s l u i t: 

 

Het Treasurystatuut Bloemendaal 2018 vast te stellen; 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 21 december 2017 

 

 

  , voorzitter 

 

 

 

 

      , griffier 
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Voorgesteld besluit 

 

Het Treasurystatuut Bloemendaal 2018 vast te stellen. 

 

Aanleiding en beoogd effect 

 

Aanleiding 

De financiële regelgeving voor gemeenten en provincies (Besluit Begroting en Verantwoording 

provincies en gemeenten -BBV-) is vernieuwd en de gemeente moet hieraan voldoen. Dit geldt ook 

voor het bestaande Treasurystatuut 2011 destijds vastgesteld in de raad van 16 december 2010. 

Enkele gedateerde bepalingen in het bestaande statuut zijn geactualiseerd, uitgewerkt en 

aangepast. Verder zijn verschillende bepalingen in het nieuwe statuut niet meer opgenomen, 

omdat deze bepalingen al voortvloeien vanuit de hogere wet- en regelgeving en dus niet ook nog in 

het statuut geregeld hoeven worden. Tenslotte is het statuut vergeleken met die van de gemeente 

Heemstede en voor zover mogelijk geharmoniseerd. 

 

Beoogd effect 

Een geactualiseerd Treasurystatuut die voldoet aan hogere wet- en regelgeving en een 

verdergaande harmonisatie van werkwijze met de gemeente Heemstede. 

 

Politieke keuzeruimte 

 

In de voorliggende stukken zit nagenoeg geen politieke keuzes. De reeds gemaakte keuzes worden 

gerespecteerd en zijn nu in het betreffende geactualiseerde statuut herijkt en opnieuw uitgewerkt 

en voldoet aan de hogere wet- en regelgeving.  

 

 

Gedachtegang 

 

Argumenten 

Het bestaande Treasurystatuut is gedateerd en dient op het nieuwe BBV te worden aangepast. De 

gedachte is om in de Verordening financieel beheer Bloemendaal de hoofdzaken te regelen die 

noodzakelijk zijn, terwijl in het Treasurystatuut de verdere verfijning voor dit onderdeel wordt 

geregeld. De bepalingen die al in de wet- en regelgeving zijn vastgelegd en waaraan de gemeente 

dus is gehouden zijn in het nieuwe statuut niet meer opgenomen, tenzij er in de Verordening 

financieel beheer aanvullende afspraken en regels worden bepaald. Tenslotte vindt met het nieuwe 

statuut een verdergaande harmonisatie met de gemeente Heemstede plaats. 

 

Kanttekeningen 

N.v.t. 

 

Alternatieven 

Geen bijstelling levert gedateerde documenten op die niet in lijn zijn met de werkwijze van de 

gemeente Heemstede. 

  

 

Overwegingen van het college 

De overweging van het college is om de huidige afspraken te handhaven en deze alleen op te 

nemen in de Verordening financieel beheer Bloemendaal als dit een aanvulling is op de wet- en 

regelgeving. De nadere uitwerking van de regels met betrekking tot de financiering zijn verwerkt in 

het aangepaste Treasurystatuut. Tevens is deze uitwerking meer in lijn met de werkwijze van de 

gemeente Heemstede, die ook voor de verschillende onderwerpen specifieke beleidsnota’s heeft 

vastgesteld. 
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Middelen 

 

Financiële middelen 

De bijstelling van het Treasurystatuut 2018 heeft geen gevolgen voor de begroting. Met de nieuwe 

regels van het BBV wordt al rekening gehouden in de programmabegroting 2018. 

 

Personele middelen 

Er zijn geen extra mensen nodig. 

 

Organisatorische middelen 

N.v.t. 

 

Participatie 

N.v.t.  

 

Communicatie 

N.v.t. 

 

Samenwerking (Heemstede) 

Het Treasurystatuut is vergeleken met die van de gemeente Heemstede en voor zover 

mogelijk e.e.a. afhankelijk van de eigen gemeentelijke keuzes op elkaar afgestemd en leidt tot 

verdergaande harmonisatie. 

 

Vervolgproces/evaluatie 

 

Vervolgproces 

Continuering van het bestaande financieel beleid in lijn met de vastgestelde aanvullende 

regelgeving. 

 

Evaluatie 

N.v.t. 

 

Bijlagen 

 

2017020549 Treasurystatuut 2018, 

2017024060 Amendement A “Treasurystatuut gemeente Bloemendaal 2018” 
 

Achterliggende documenten 

 

- BBV 

 

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

 , burgemeester. 

 

 

 

      , gemeentesecretaris. 
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