
 
 

  
Financiën en Control 

Gemeentestukken: 2009-234 

  

 
De raad van de gemeente Ridderkerk; 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 april 2009, 
nummer 234; 
 
gelet op artikel 212 lid 3 van de Gemeentewet; 
 

b e s l u i t : 
vast te stellen de:  
 

VERORDENING FINANCIERINGSSTATUUT GEMEENTE RIDDERKERK 2009 
 
Artikel 1  
   
In dit statuut wordt verstaan onder: 
a. Financieringsfunctie: de functie die alle activiteiten omvat die zich richten op het sturen 

en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de  
financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan 
verbonden risico's. 

b. Financieringsbeleid: de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten, de 
organisatorische en administratieve kaders, de informatievoorziening en de administratieve 
organisatie ter uitvoering van de financieringsfunctie. 

c. Financieringsbeheer: de (beleids)uitvoering van de financieringsfunctie, binnen de kaders 
van het financieringsstatuut. 

e. Risicobeheer:  
1. renterisicobeheer 
2. kredietrisicobeheer 
3 koersrisicobeheer 
4. intern liquiditeitsbeheer. 

f. Kasbeheer: 
1. geldstromenbeheer (inclusief betalingsverkeer) 
2. saldobeheer op dagbasis 
3. liquiditeitenbeheer (rentetypische looptijd korter dan een jaar). 

g. Gemeentefinanciering (corporate finance): 
1. financiering (rentetypische looptijd langer dan 1 jaar) 
2. uitzettingen (rentetypische looptijd langer dan 1 jaar) 
3. relatiebeheer. 

h. Derivaten: financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde 
onderliggende waarde. Deze onderliggende waarden kunnen reële producten zijn, zoals 
grondstoffen of financiële producten (bijvoorbeeld effecten). Derivaten kennen een breed 
toepassingsgebied en worden onder andere gebruikt om valuta- en rente- 
risico’s te sturen en financieringskosten te minimaliseren. 

i. Financieringsparagraaf: onderdeel van de begroting en rekening, bedoeld als een 
belangrijk instrument voor het sturen en beheersen van, verantwoorden over en  
toezicht houden op de financieringsfunctie. 

j. Kasgeldlimiet: een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de 
jaarbegroting van de gemeente bij aanvang van het jaar. 

k. Limiet: een limiet is een type richtlijn die de (uiterste) grens aangeeft van een  
bepaalde handeling, verantwoordelijkheid en/of bevoegdheid. 

l. Nearbanking: het in- en doorlenen van middelen met als doel hiermee inkomsten te 
genereren. 
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m. Prudente financiering: ‘verstandig’ omgaan met uitzettingen en financieringen in die zin, 
dat voorwaarden worden gesteld aan de kredietwaardigheid van de tegenpartij, aan de 
producten en/of aan het gebruik van (financiële) derivaten. 

n. Rating: kwalificatie door een ratingbureau, waarin de mate van kredietwaardigheid (lange 
termijn rating) of de capaciteit voor tijdige betaling van rente en aflossing (korte termijn 
rating) van een organisatie wordt gemeten en uitgedrukt in een waarderingscijfer. 

o. Renterisiconorm: een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotings-totaal 
van de gemeente bij aanvang van het jaar. 

p. Rentetypische looptijd: het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin 
op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de 
verstrekker van een geldlening niet beïnvloedbare constante rentevergoeding. 

q. Rentevisie: toekomstverwachting over de renteontwikkeling, uitgaande van een aantal 
rentebepalende factoren, op basis waarvan een financierings- en beleggingsbeleid wordt 
uitgevoerd. 

r. Richtlijn: een richtlijn is een bindend voorschrift c.q. aanwijzing van een te volgen 
handelswijze. 

s. Risicoprofiel: geeft aan in welke mate een organisatie financieringsrisico’s loopt. 
t. Toezichthouder: het bestuursorgaan dat op grond van enige wettelijke bepaling is belast 

met het toezicht op de begroting van de gemeente. 
u. Vermogenswaarde: het geheel van de in geld uitgedrukte waarde van de bezittingen aan 

goederen en vorderingen. 
v. Waardepapier: verzamelnaam voor papieren met geldswaarde, zoals bankbiljetten, 

cheques, effecten e.d. 
 
Artikel 2  
 
De financieringsfunctie kent de volgende doelstellingen: 
a. Het verkrijgen en handhaven van de toegang tot de (Europese) financiële markten tegen 

acceptabele condities. 
b. Het zorgdragen voor een permanente beschikbaarheid van bancaire en financiële  

diensten, zo mogelijk tegen een vooraf overeengekomen kwaliteit en prijs. 
c. Het beheersen van financiële risico's zoals renterisico's, kredietrisico's en liquiditeitsrisico's. 

Het college van b&w heeft op basis van advisering het laatste woord hierover. 
d. Het optimaliseren van het rendement van de beschikbare liquiditeiten met als doelstelling een 

zo optimaal mogelijk (rente)resultaat op bestaande en geprognosticeerde liquiditeitsposities 
tegen aanvaardbare risico's. 

e. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de 
geldstromen en financiële posities (rentekosten). 

f. Het aantrekken van vreemd vermogen tegen zo laag mogelijke kosten en aanvaardbare 
risico's. 

 
Artikel 3 
 
De financieringsfunctie kent de volgende uitgangspunten:  
a. De gemeente kan uitsluitend leningen aangaan, middelen uitzetten en garanties verlenen voor 

de uitoefening van de publieke taak. Deze publieke taak wordt ingeperkt door een verbod op 
de hypotheekverstrekking en het garanderen hiervan aan het eigen personeel en aan politieke 
ambtsdragers;  

b. Uitzettingen en derivaten moeten een prudent karakter hebben en mogen niet gericht zijn op 
het genereren van inkomsten door het aangaan van overmatige risico's;  

c. Bij het gebruik van derivaten wordt aan de gemeenteraad een afzonderlijk voorstel voorgelegd. 
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Artikel 4  
 
Bij de uitoefening van de financieringsfunctie moet rekening worden gehouden met de volgende 
richtlijnen en limieten: 
 
1. Algemeen 
 
a. Tegenpartijen kunnen zijn: 

I. Financiële instellingen binnen de Europese Unie die onder Nederlands toezicht door 
bijvoorbeeld De Nederlandse Bank of de Verzekeringskamer of anderszins EU-toezicht 
vallen en die minimaal een AA-rating hebben. 

b. Een keer per jaar wordt de kredietwaardigheid van de kredietnemers onderzocht. 
c. Een keer per jaar vindt overleg plaats met de bankrelaties om te toetsen of de met de bank 

afgesproken werkwijze voldoet en of transacties volgens de vastgestelde procedures verlopen. 
d. Contacten en afspraken met de verschillende relaties dienen zodanig te zijn dat snel kan 

worden geanticipeerd op wisselende (markt)omstandigheden. 
e. Nearbanking is verboden. 
f. Bij het opstellen van de financieringsparagraaf worden de kasgeldlimiet en de rente- 

risiconorm in beeld gebracht. 
g. De rentevisie van de gemeente is gebaseerd op de visie van drie gezaghebbende instanties, 

waaronder die van de huisbankier. 
h. Het aantal door de gemeente Ridderkerk aan te houden bankrekeningen is beperkt tot het voor 

een goede bedrijfsvoering noodzakelijke aantal. 
i. De beschikbare liquide middelen worden zoveel mogelijk geconcentreerd op de 

hoofdbankrekening bij de huisbankier. 
 
2. Kasbeheer 
 
a. Op de korte termijn dienen voldoende liquide middelen beschikbaar te zijn. 
b. Renterisico's op de netto vlottende schuld zijn begrensd tot de normen van de kasgeld- 

limiet. 
c. De kasgeldlimiet mag niet worden overschreden. 
  
3. Gemeentefinanciering 
 
a. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden. 
b. Bij het afsluiten van leningen moet de liquiditeitstypische en rentetypische looptijd zo  

gekozen worden dat een gelijkmatige (renterisico)spreiding binnen de gehele 
leningenportefeuille ontstaat.  

c. Het aantrekken van langlopende leningen geschiedt door drie offertes aan te vragen bij de 
huisbankier en twee andere geldgevers. 

d. De toegestane financieringsinstrumenten voor een periode van minimaal twee jaren zijn in 
principe onderhandse geldleningen en Medium Term Notes (MTN’s).  

e. Indien de inzet van andere instrumenten noodzakelijk is, wordt daartoe een voorstel 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 
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4. Uitzettingen 
 
a. De duur van de uitzetting dient zoveel mogelijk aan te sluiten op de liquiditeitsprognose. 
b. Uitzettingen in aandelen zijn uitgesloten, behalve voor zover de aandelen gekocht  

worden in het kader van de uitoefening van de publieke taak. 
c. Aankopen van waardepapieren met een obligatiekarakter (bijvoorbeeld staatsobligaties) 

dienen (in verband met bijkomende kosten van aan-/verkoop) voor een periode van  
minimaal een jaar te worden aangegaan. 

d. Risico's worden beperkt doordat in vastrentende waarden wordt uitgezet of doordat wordt 
uitgezet in producten waarbij minimaal de hoofdsom wordt gegarandeerd. 

e. Koersrisico's op uitzettingen in vastrentende waarden worden beperkt door de omvang en de 
(resterende) looptijd te matchen met de omvang en looptijd van de beschikbare  
liquide middelen. 

f. Bij het uitzetten van geldmiddelen voor een langere periode (> 1 jaar) dienen drie offertes 
aangevraagd te worden, bij de huisbankier en twee andere banken. 

 
5. Garantieverlening 
 
a. Bij het verstrekken van gemeentegaranties aan een stichting of vereniging dienen de 

extra jaarlasten van de aan te trekken lening te passen binnen de exploitatie van de stichting of 
vereniging. Aan woningbouwcorporaties wordt geen garantie verleend, omdat het WSW deze 
taak heeft overgenomen. 

b. Jaarlijks vindt toetsing plaats van de financiële situatie van de stichting of vereniging aan de 
hand van de door de stichting of vereniging verplicht te overleggen jaarstukken. 

 
Artikel 5  
 
De taken met betrekking tot de uitvoering van de financieringsfunctie zijn als volgt verdeeld: 
a. De Gemeenteraad: 
 1. Stelt het financieringsbeleid vast. 

2. Houdt toezicht op de uitvoering van het financieringsbeleid. 
3. Stelt de financieringsparagraaf vast, als onderdeel van de begroting en de jaarrekening. 

b. Het College van burgemeester en wethouders: 
1. Draagt zorg voor de uitvoering van het financieringsbeleid. 
2. Houdt toezicht op de financieringsactiviteiten. 
3. Neemt besluiten over in préadviezen opgenomen voorstellen.  
4. Legt verantwoording af aan de gemeenteraad over de financieringsactiviteiten. 

c. Het Hoofd Ondersteuning: 
1. Voert het financieringsbeleid uit binnen de aan hem gemandateerde bevoegdheden. 
2. Zet een zodanige administratieve organisatie op (inclusief functiescheiding) dat het 

bestaan en de goede werking van de financieringsactiviteiten is gewaarborgd. 
3. Toetst of de financieringsactiviteiten conform de opgezette administratieve organisatie 

worden uitgevoerd. 
4. Legt via het Hoofd Sturing en Beleid verantwoording af over de uitvoering van zijn  

taken aan het college van burgemeester en wethouders.  
d. De Procescoördinator Sturing: 

1. Toetst het financieringsbeleid op actualiteit. 
2. Toetst de aanwezigheid van een adequate administratieve organisatie inzake de uitvoering 

van de financieringsfunctie. 
3. Beoordeelt de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening over de 

financieringsactiviteiten. 
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Artikel 6 
 
1. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot: 

a. Het uitzetten van geldmiddelen, rekening houdend met de in artikel 4 geformuleerde 
richtlijnen en limieten, zonder maximum. 

b. Het aantrekken van geldmiddelen, rekening houdend met de in artikel 4 geformuleerde 
richtlijnen en limieten, zonder maximum. 

c. Het aangaan, wijzigen en beëindigen van rekening-courant overeenkomsten  
rekening houdend met de in artikel 4 geformuleerde richtlijnen en limieten. 

d. Het garanderen aan geldgevers van de betaling van rente en aflossing van 
geldleningen door: 
- plaatselijke instellingen, werkzaam in het sociale en/of culturele belang van  

        Ridderkerk.  
 

2. De in het kader van dit artikel genomen besluiten worden ter kennisneming voorgelegd aan 
de raadscommissie belast met het financieringsbeleid.  

 
Artikel 7  
 
1. De planning en control voor de financieringsfunctie sluiten aan op de reguliere 

begrotingscyclus van de gemeente Ridderkerk. 
2. Jaarlijks wordt aan de begroting en het jaarverslag van de gemeente Ridderkerk een 

financieringsparagraaf toegevoegd. 
 
Artikel 8 
a. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking. 
b. De Verordening financieringsstatuut gemeente Ridderkerk 2001, zoals vastgesteld op  

16 juli 2001, wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop deze verordening in 
werking treedt. 

 
Artikel 9 
 
Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel: Financieringsstatuut 2009. 
 
 
Ridderkerk, 28 mei 2009 
 
De raad voornoemd, 
de griffier, de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jv/228 
 


