
Punt 16 : Raadsvoorstel: 
Intrekken van het treasurystatuut 
gemeente Hellendoorn

Aan de raad

Samenvatting:
In artikel 16 van de Financiële verordening gemeente Hellendoorn 2017 is geregeld dat 
het college een treasurybesluit vaststelt. In het verleden stelde de raad een 
treasurystatuut vast. Aangezien wij een nieuw treasurybesluit hebben genomen kan het 
treasurystatuut worden ingetrokken door de raad. 

Opdracht:
Vloeit voort uit de Financiële verordening 2017.

Aanleiding:
In artikel 16 van de Financiële verordening 2017 is geregeld dat het college een 
treasurybesluit vaststelt. Dat is nieuw. In het verleden stelde u een treasurystatuut vast. 
Aangezien wij een nieuw treasurybesluit hebben genomen kan het treasurystatuut 
worden ingetrokken door de raad.

Doelstelling:
Uitvoering geven aan artikel 16 van de Financiële verordening 2017.

Mogelijke oplossingen:
In het verleden werd het treasurystatuut vastgesteld door de raad. In de 
modelverordening van de Financiële verordening van de VNG is gesteld dat dit een taak is 
die meer bij het college hoort. Dat heeft u ook opgenomen in onze Financiële 
verordening. Aangezien het treasurybesluit nu door ons is vastgesteld kunt u het 
treasurystatuut intrekken. Het treasurybesluit zenden we u hierbij ter kennisneming toe. 

Voorgestelde oplossingen:
Intrekken van het Treasurystatuut gemeente Hellendoorn dat in werking is getreden op 1 
mei 2010 met ingang van 1 januari 2019.

Burger en overheidsparticipatie:
Niet van toepassing. 

Communicatie:
Niet van toepassing. 

Effecten meten:
Niet van toepassing. 

Planning:
Niet van toepassing. 

Concept Besluit:
Intrekken van het Treasurystatuut gemeente Hellendoorn dat in werking is getreden op 1 
mei 2010 met ingang van 1 januari 2019.

Nijverdal, 13 november 2018

*18INT03063* 
(code voor postverwerking)

Ambtenaar, 20-12--3741
De griffie noteert het nummer. Wat is het onderwerp? Benoem kort en bondig waar het om gaat.

Ambtenaar, 07-11-18
Geef hier puntsgewijs een opsomming van het voorstel van het college van B en W aan de raad. Gebruik voor deze opsomming letters (a, b, c, d, etc.).

Ambtenaar, 07-11-18
Wanneer wordt het door het college van B en W voorgestelde beleid gerealiseerd en geëvalueerd?

Ambtenaar, 07-11-18
Wat moet worden gemeten om te kunnen beoordelen of het voorgestelde beleid effect heeft op het realiseren van de doelstelling? Op welke wijze wordt de raad en/of raadscommissie(s) hierover geïnformeerd?

PPas, 07-11-18
Is er vooraf of bij het opstellen van het voorstel gecommuniceerd naar burgers en belanghebbenden? Op welke wijze? Hoe wordt na vaststelling het voorstel naar burgers en belanghebbenden gecommuniceerd?

PPas, 07-11-18
Wel/geen participatie
Is er sprake van burgerparticipatie (initiatief van gemeente) of overheidsparticipatie (een maatschappelijk initiatief waarin de gemeente participeert)? 
Indien nee, geef aan waarom niet. 
Indien sprake is van participatie, waarom is hier voor gekozen (bijv. verrijking beleid, snellere/betere uitvoering, verbetering relatie inwoners/bestuur, andere partijen beschikken over cruciale middelen, raad heeft opdracht gegeven, sprake van burgerinitiatief)? 

Invulling participatie
Geef aan op welke wijze ruimte is gemaakt voor burger- of overheidsparticipatie. 
Indien sprake is van burgerparticipatie: wie hebben wij er bij betrokken en is er sprake van informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren of meebeslissen? Op welk moment in het proces? Wat is er met de bijdrage gedaan? Waren de betrokkenen tevreden met proces/uitkomst? 
Indien sprake is van overheidsparticipatie: wie heeft het initiatief genomen en hoe? Op welke wijze heeft de gemeente ruimte gemaakt voor het initiatief? Hoe verliep het proces? Waren de initiatiefnemers tevreden met het proces/uitkomst?

PPas, 07-11-18
Wat is de keuze van het college van B en W om van de bestaande (probleem)situatie naar de gewenste situatie te komen? Onderbouw dit, maar vermijd details. Geef alleen de hoofdlijnen aan. Verwijs voor overeenkomsten of tekeningen naar bijlagen. Gebruik voor reglementen, voorschriften bij een bestemmingsplan of verordeningen (hierna te noemen: verordening) de macro 'raadsbesluit'. Geef in dat geval hier aan dat er een apart raadsbesluit voor de verordening is en voeg deze achter het raadsvoorstel.
Dit raadsvoorstel mag maximaal 2 A4-tjes beslaan (lettertype Univers 10-punt).

Ambtenaar, 07-11-18
Zijn er meerdere oplossingen mogelijk? Geef dan inzicht in de voor- en nadelen van de diverse oplossingen en in de afwegingen die tot de voorgestelde oplossing hebben geleid.

Ambtenaar, 07-11-18
Wat is het doel van het beleid? Geef bij voorkeur een doel dat specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART) is. Beschrijf de gewenste situatie. Waar willen we naar toe?

Ambtenaar, 07-11-18
Wat is de aanleiding voor dit raadsvoorstel? Hoe is de huidige situatie en waarom is dat een probleem?	

PPas, 07-11-18
Wat is de aard van het voorstel? Is het een wettelijke verplichting, komt het voort uit het raadsprogramma of uit de strategische visie van de gemeente Hellendoorn?

Ambtenaar, 07-11-18
Is de nota klaar? Maak dan een korte, bondige samenvatting van dit raadsvoorstel. Een goede samenvatting bevat korte zinnen in begrijpelijk Nederlands. Een willekeurige lezer ziet in één oogopslag wat de kernboodschap is van de nota. Een samenvatting geeft aan welk belang de lezer heeft bij de tekst; richt zich op feiten en niet op de procedure; en het accent ligt op de resultaten, de aanbevelingen of de conclusies. 
Qua lay-out: de tekst cursief maken.
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Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,

De secretaris, de burgemeester,

drs. R.J.P. Willemsen, mevr. A.H.Raven BA,

Advies commissie abzm d.d. 2018 12 06:
Het voorstel kan als hamerstuk naar de raad van 18 december 2018. 

Nr. 18INT03063 Nijverdal, 18 december 2018

Bijlagen:
18int03058; Raadsbesluit; intrekken treasurystatuut
18int03056; Treasurybesluit gemeente Hellendoorn ingaande 1-1-2019

PPas, 20-12--3741
Moeten er bijlagen meegestuurd worden met het raadsvoorstel? Geef hier een opsomming van deze bijlagen.

PPas, 05-11-18
De griffie geeft hier weer of de commissie instemt met behandeling in de raad.


