Motie
Onderwerp

Treasury met maatschappelijk rendement

Datum

23 juni 2020

Registratienummer

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 23 juni 2020
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de
gemeenteraad;
overwegende dat:
• de treasuryfunctie alle activiteiten omvat die gericht zijn op het besturen en
beheersen van, het verantwoorden over en toezicht houden op financiële
vermogenswaarden, geldstromen, posities en risico’s;
• de gemeente, gelet op haar maatschappelijke taak om kapitaal te beheren, een
risicomijdend treasurybeleid voert d.w.z.: financieringen worden enkel
aangetrokken en uitgezet ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak;
• voor de inrichting en het beheren van de treasury het voor de gemeenteraad
belangrijk is om risico’s goed te beheersen en continu te blijven evalueren;
concluderende dat:
• het Rijk de eigen begrotingsregels heeft versoepeld in het licht van de coronacrisis;
• één op de drie gemeenten voor 2020 geen sluitende begroting heeft en door de
coronacrisis gemeenten het financieel nog lastiger krijgen;
• voor de uitoefening van de kaderstellende en controlerende functie van de
gemeenteraad het goed zal zijn om rekening te houden met de bandbreedte van
de financiële opdracht die er gaat komen;
• treasurybeleid een van de instrumenten is van de raad;
• er behoefte is om investeringen te overwegen, niet alleen op financieel
rendement, maar ook met oog voor sociaal-maatschappelijk rendement om de
fysieke en mentale gezondheid van inwoners te garanderen en de economische
motor van de Hof van Twente draaiend te houden;
Verzoekt het College:
• het treasurybeleid van de Hof van Twente te evalueren in het licht van de
financiële risico’s die de corona-pandemie met zich zou kunnen brengen;
• deze financiële risico’s te vertalen voor de gemeenteraad in een aantal scenario’s
waaronder een minder risicomijdend treasurybeleid;
En gaat over tot de orde van de dag
Ingediend door:
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wg Herman Kalter

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van
Twente d.d. 23 juni 2020;
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