
 
 
Noot voor redactie/niet voor publicatie:  
Op dinsdag 26 juni om 14:30 uur geeft de Rekenkamer Den Haag een toelichting op de rekenkamerbrief Treasury in 
een persconferentie in Nieuwspoort (zaal Wandelganger I). U bent welkom dit bij te wonen.  
Voor vragen: Mirjam Swarte, secretaris van de Rekenkamer, telefoon (070) 353 8784 of 06 52485218. 

 

PERSBERICHT      
 
Den Haag, 26 juni 2012 
 
Meer aandacht nodig voor risico’s beheer gemeentegeld  
 
Leningen, uitzettingen en rente-instrumenten krijgen ondanks het grote financiële belang  
weinig aandacht van de Haagse gemeenteraad. Nu er stevig bezuinigd moet worden in tijden van 
forse financiële turbulentie is er alle aanleiding de aandacht voor treasury te vergroten.  
Dit constateert de Rekenkamer Den Haag in de ‘Rekenkamerbrief Treasury’, die op 26 juni is 
gepresenteerd.  
 
Aanbeveling: los leningen af en bouw uitzettingen af 
De Rekenkamer Den Haag beveelt de gemeente Den Haag aan om uitzettingen af te bouwen en 
leningen af te lossen en zo de balans te verkorten. Dit bevordert de flexibiliteit en maakt het beheer 
van de balans minder complex. De gemeente Den Haag heeft zo’n 800 miljoen euro aan opgenomen 
leningen tegenover gemiddeld 600 miljoen euro aan uitgezette middelen, waarvan circa 300 miljoen 
leningen aan derden betreft. 
 
Risicomanagement en informatievoorziening moet beter 
Ook concludeert de rekenkamer dat het risicomanagement beter moet, en dat de informatievoorziening 
over het functioneren van treasury en de onderbouwing van besluiten over uitzettingen en leningen 
transparanter moet. Zij beveelt onder andere aan bij voorgenomen transacties een risicoparagraaf op te 
nemen en te zorgen voor transparante en integrale afwegingen van kosten en opbrengsten aan beide 
zijden van de balans. Voorts is het van belang concrete treasury-doelstellingen te formuleren en de 
informatie daarop aan te passen, en zowel nominale als marktwaarden weer te geven.  
 
Reactie college van B & W  
Het college van B&W waardeert in zijn reactie het onderzoek van de rekenkamer en onderschrijft de 
conclusies over balansverkorting, risicomanagement en informatievoorziening grotendeels. Het 
college is het niet eens met het oordeel van de rekenkamer over de onderbouwing van een in 2011 
aangegane langdurende renteswap. Het college wijst in dat verband op de toekomstige 
(her)financieringsbehoefte van de gemeente. De rekenkamer onderstreept nogmaals dat de 
financieringsbehoefte op lange termijn onderhevig is aan allerlei onzekere externe factoren, zoals een 
mogelijke aandelenverkoop Eneco, bestuurlijke ontwikkelingen zoals de Metropoolregio, en 
mogelijke toekomstige invoering van schatkistbankieren.  
 
 


