
 

 

 
 
 
 
 
 

Emmeloord, 4 augustus 2020. 
 
Onderwerp 
Afwijken van het treasurystatuut voor Implementatie digitalisering Meedoentegoed 
 
Advies raadscommissie 
[…]  
 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Voorgesteld besluit 
het afwijken van het treasurystatuut toe te staan voor de artikelen 6, lid 1 en 11, lid 3, voor de duur 
van maximaal twee jaren. 
 
Doelstelling 
Het op korte termijn mogelijk maken van de ingebruikname van het Platform voor de Meedoenregeling 
en daarmee uitvoering te geven aan de digitalisering van het meedoentegoed. 
 
Inleiding 
In oktober 2018 heeft u ingestemd met de uitbreiding van het meedoenpakket en digitalisering van het 
meedoentegoed. Vanaf mei 2019 zijn de opties voor digitalisering onderzocht. Een inkoopcommissie 
heeft gekozen voor een leverancier die een digitaal  Platform biedt waarop het digitale 
meedoentegoed door de rechthebbende inwoners kan worden verzilverd. Aanbieders van sport- en 
culturele activiteiten kunnen hun aanbod op het Platform presenteren en krijgen meteen betaald 
wanneer een rechthebbende inwoner een keuze maakt om het meedoentegoed bij hen te besteden. 
Dit zonder handmatige handelingen van medewerkers van de gemeente. 
 
Om op korte termijn digitalisering van het meedoentegoed mogelijk te maken via het Platform is het 
noodzakelijk dat gemeente Noordoostpolder een bankrekening opent bij de Bunqbank. De aanbieder 
van het Platform werkt op dit moment uitsluitend met een koppeling (API) met de Bunqbank. Deze 
bank heeft echter geen kredietrating, zoals vereist volgens artikel 6 lid 1 van het Treasurystatuut van 
gemeente Noordoostpolder. Op dit moment zijn er geen andere banken die dit Platform faciliteren en 
wel voldoen aan artikel 6 lid 1 van het treasurystatuut.  
 
Beleidsreferentie 

Raadsbesluit Meedoenpakket 2018 d.d. 1 oktober 2018 
 
Argumenten 
1.1. Op deze manier kan de digitalisering van het meedoentegoed op de meest korte termijn 
plaatsvinden. Het openen van bankrekening bij de Bunqbank kost weinig tijd, en het Platform kan 
alsdan op 1 oktober 2020 starten. 
 
1.2. Na een jaar (dus rond augustus 2021) wordt de deelname aan het Platform geëvalueerd. 
Meerdere gemeenten (deelnemers aan het Platform) hebben te kennen gegeven geïnteresseerd te 
zijn in een koppeling met de BNG. Mogelijk is er tegen die tijd meer inzicht in de kosten van de 
ontwikkeling van de koppeling. 
 
 
Kanttekeningen 
1. De Bunqbank heeft geen credit-rating. Het storten van middelen voor de uitvoering van de 
Meedoenregeling is geen uitzetting van middelen volgens de definitie in het treasurystatuut. Echter, er 
zijn risico’s verbonden aan het bankieren via de Bunqbank. Door het banksaldo niet boven de € 5.000 
te laten oplopen wordt het risico van het verlies van middelen gemitigeerd. 



 

 

 
Planning/uitvoering 
Het digitaal Platform kan (na besluitvorming door de raad) op 1 oktober 2020 starten. 
 
Bijlagen 
geen 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portefeuillehouder : M.B.W. Uitdewilligen 
Steller : mevrouw M. Schipper; 06 30 20 89 72; m.schipper@noordoostpolder.nl 
  de heer M. Jongedijk; 06 30 68 11 72; m.jongedijk@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 augustus 2020, no. 20.0001719; 
 
gelet op: artikel 6, lid 1 en artikel 11, lid 3 Treasurystatuut gemeente Noordoostpolder; alsmede het 
Raadsbesluit Meedoenpakket 2018 d.d. 1 oktober 2018 
 

B E S L U I T: 
 
Het college toe te staan om af te wijken van artikelen 6, lid 1 en 11, lid 3 van het treasurystatuut, voor 
de duur van maximaal twee jaren. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 14 september 2020. 
De griffier,             de voorzitter, 


