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Geachte leden,

Naar aanleiding van behandeling van de drie voorstellen op het gebied van de financiële huishouding in de commissie
Burger en Bestuur van maandag 14 december jongstleden, is een aantal toezeggingen gedaan.
Hieronder worden in het kort de toezeggingen opgesomd en waar nodig worden deze toezeggingen beantwoord.
1. Vertaling van de Engelse termen in het Treasurystatuut 2015.
Beantwoording:
In de begrippenlijst die begint op pagina 6 van het Treasurystatuut zijn de verschillende Engelse termen benoemd en
uitgelegd . De uitleg van o.a. de begrippen, renteswap, Schuldschein, wordt hier beschreven.
2. Toegezegd wordt een overzicht van (bestemmings)reserves zo mogelijk nog voor de raad te leveren. Anders
daarna. In elk geval meer inzicht in relevante aspecten rond reserves te willen geven.
Beantwoording:
In de jaarrekening 2015 zal een was-wordt tabel worden opgenomen, inzake opheffing bestemmingsreserves naar een
Algemene Reserve met blokkeringen. In de meerjarendoorkijk Reserves en Voorzieningen (deze wordt elk jaar
opgesteld), die na de jaarrekening aan de gemeenteraad wordt aangeboden, wordt uitgebreid ingegaan op het financiële
verloop van de voorzieningen en Algemene Reserve inclusief blokkeringen.
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Wat betreft de overige toezeggingen, worden deze, zoals toegezegd , in 2016 verder vormgegeven . Toezeggingen voor
de volledigheid hieronder vermeld :
3. Het onderwerp rentebeleid steeds te laten terugkeren als punt in de auditcommissie, wordt door de wethouder
toegezegd , het afdekken van renterisico's vormt hier onderdeel van.
4. Aan de heer van der Kallen is toegezegd om samen te kijken naar mogelijke differentiatie (op gebieden in
gemeente) t.a.v. de afschrijvingstermijn van riolen .
5. Wat betreft de afschrijvingstermijn op het gebied van ICT is de wethouder bereid om maximale lengte van
afschrijvingstermijnen als vast agendapunt in auditcommissie te bespreken. Dit geldt breder dan alleen ICT.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

Dhr. A.J.M. Coppens
Wethouder Financiën

