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Geachte leden en duoburgerleden,
Jaarlijks geven wij uitvoering aan de treasuryfunctie binnen de door u gestelde kaders van het treasurystatuut. Met deze
brief willen wij u informeren over de uitvoering in 2014. De basis hiervoor ligt bij de rapportage van de interne controle op
de treasury zoals wij die hebben verricht ten behoeve van de jaarrekening 2014.
De centrale conclusie van deze rapportage is dat wij in 2014 hebben gehandeld conform de door u gestelde kaders in het
treasurystatuut. Het treasurystatuut is een uitwerking van de Wet Fido op lokaal niveau. Dit betekent dat:
De Raad jaarlijks de kasgeldlimiet vaststelt. Dit heeft u gedaan bij de programmabegroting 2014;
Het College tegen zo scherp mogelijke tarieven en zo efficiënt mogelijk de benodigde gelden aantrekt;
Over 2014 dusdanig gunstige leningen zijn aangetrokken dat bij de jaarrekening 2014 een rentevoordeel zichtbaar
wordt;
In lijn met de voorschriften van de Wet Fido overschrijdingen van de kasgeldlimiet gemeld zijn bij de provincie (als
onze toezichthouder) en een plan van aanpak is overeengekomen. De verkregen ontheffing van de provincie is als
bijlage bijgevoegd.
Conform het treasurystatuut worden bij langlopende geldleningen (looptijd >1 jaar) twee offertes opgevraagd en
vastgelegd . Kortlopende leningen, zogenaamde kasgeldleningen met een looptijd variërend van enkele dagen tot
een paar maanden, worden in de regel afgesloten bij de huisbankier of via een intermediair (een tussenhandelaar
die uit de "markt" de beste offerte selecteert en aanbiedt). Door middel van raadplegen van diverse beschikbare
informatie, zoals tariefbrieven en diverse websites wordt marktconformiteit getoetst, ongeacht of er één of meerdere
offertes liggen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u zich
richten tot de afdelingsmanager Middelen.
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