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A. Verkaik
Een oordeel vormen over het voorliggende treasurystatuut
In het kader van de veranderingen in het formele kader voor
financierings- en beleggingsactiviteiten door de invoering van het
Schatkistbankieren, is het noodzakelijk om een nieuw
Treasurystatuut vast te stellen. Dit zou als hamerstuk geagendeerd
kunnen worden, maar de Raad heeft wellicht vragen in dit kader,
mede gezien de inbreng van de LGV tijdens de begrotingssessie
(zie onderstaand citaat van de LGV):

Portefeuillehouder
Doel sessie
Toelichting

Locatie

Tijdsduur

“Wij zien met belangstelling de behandeling van een nieuw
Treasurystatuut tegemoet. Het lijkt ons belangrijk om na te denken of het
nog zinvol is – gelet op de grote schuldenlast – dat het college een
mandaat heeft om zonder toestemming van de raad voor 35 miljoen euro
leningen aan te trekken. Het is wellicht zinvol om na te denken of dit niet
via een raadsvoorstel moet lopen. We begrijpen echter wel dat er soms
snel gehandeld moet worden als de mogelijkheid zich voordoet om
versneld af te lossen tegen lagere lasten waarvoor nieuwe leningen
kunnen worden aangegaan. Dat zou dan verwoord kunnen worden in het
Treasurystatuut als uitzondering. In het verlengde hiervan zien wij graag
hoe de prognose van het college op langere termijn met betrekking tot de
aflossing van de geleende gelden.”

Wie wordt
uitgenodigd?
Spreekrecht publiek

►Korte toelichting door de portefeuillehouder
►Korte toelichting door de LGV fractie.
►Fracties maken opmerkingen en gaan met elkaar in discussie.
►Portefeuillehouder beantwoordt eventuele vragen
►Fracties geven hun oordeel over het treasurystatuut.
►Voorzitter vat afspraken samen en concludeert of het voorstel
besluitrijp c.q. debatrijp is.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
Ja
Max. 3 minuten per inspreker

Resultaat sessie

► besluitrijp c.q. debatrijp voor de Raad van 11 december 2014
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