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Provincie Noord-Brabant 

Treasury Committee 
 
Onderwerp 

Kort verslag 4 oktober 2019 

 

 

Voorstel: 

Kennisnemen van het korte verslag van het Treasury Committee  

4 oktober 2019. 

 

Op 4 oktober 2019 heeft een vergadering van het Treasury Committee 

plaats gevonden. In het Treasury Statuut is vastgelegd dat de leden van 

Provinciale Staten kennis kunnen nemen van de verslagen van het 

Treasury Committee. Die verslagen worden vertrouwelijk ter inzage 

gelegd bij de Griffie. Om alle Statenleden zo goed mogelijk te informeren 

is daarnaast ook vastgelegd dat kort na een vergadering van het Treasury 

Committee een korte weergave zal worden verstrekt van de besproken 

punten en uitgebrachte adviezen Hierbij het desbetreffende korte verslag. 

Ten behoeve van de rapportage over de Immunisatieportefeuille en 

Investeringsagenda portefeuille van de provincie is een samenvattend 

overzicht (dashboard) ontwikkeld. Deze overzichten worden gevoegd bij 

het korte verslag voor de leden van PS. 

 

1. Verslag 29 mei 2019 

Het verslag van de vorige bijeenkomst d.d. 29 mei 2019 is vastgesteld. 

 

2. Rapportages 

Het Treasury Committee heeft kennisgenomen van de rapportages 

Immunisatieportefeuille en Investeringsagenda portefeuille. 

 

3. Aandeelhouderslening Enexis 

Het Treasury Committee heeft kennisgenomen van de voortgang van de 

aandeelhouderslening die eind september 2019 is afgelost en de 

voorstellen van Enexis over de verdere financiering van het bedrijf. De 

voorstellen worden besproken en de vragen van het Treasury Committee 

zullen worden betrokken bij de verdere bespreking met Enexis. 

 

4. Investeren in landbouwgrond 

Bij de ontwikkeling van ideeën over de mogelijke verbreding van de inzet 

van de Immunisatieportefeuille van de provincie bij het bereiken van 

gewenste doelen is een oriënterend onderzoek uitgevoerd over mogelijke 

investeringen in landbouwgrond gekoppeld aan het bereiken van 

duurzaamheidsdoelen. De deelnemers in het Treasury Committee 

nemen hier kennis van en stemmen in met het advies om dit verder en 

meer concreet te onderzoeken. 

 

Aan 

Leden Provinciale Staten 

Kopie aan 

 

Ter bespreking in 

 

Datum 

4 oktober 2019 

Van 

T. Spijkers 

Programma 

Bedrijfsvoering 

Telefoon 

06-55686650 
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5. Rondvraag en sluiting 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 


