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Provincie Noord-Brabant 

Treasury Committee 
 
Onderwerp 

Kort verslag 21 november 2018 

 

 

Voorstel: 

Kennis nemen van het korte verslag van het Treasury Committee  

21 november 2018. 

 

Op 21 november 2018 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 kort 

samenvattend overzicht (dashboard) ontwikkeld. Deze overzichten 

worden gevoegd bij het korte verslag voor de leden van PS. 

 

1. Verslag 12 september 2018 

Het verslag van de vorige bijeenkomst d.d. 12 september 2018 is 

vastgesteld. 

 

2. Rapportages 

Het Treasury Committee heeft kennis genomen van de rapportages 

Immunisatieportefeuille, Investeringsagenda portefeuille en de 

liquiditeiten. 

 

3. Hybride leningen BNG en NWB 

Het Treasury Committee heeft de mogelijke gevolgen besproken van de 

gewijzigde fiscale wetgeving voor de hybride leningen die zijn verstrekt 

aan BNG en NWB.  

 

4. Voornemen participeren in verduurzaming publiek vastgoed 

Het Treasury Committee heeft een voorstel besproken over de rol van de 

provincie bij projecten tot verduurzaming van publiek vastgoed. Het 

Treasury Committee heeft hierover een positief advies uitgebracht. De 

accountant heeft als adviseur in het Treasury Committee een aantal 

aandachtpunten rond governance en rechtmatigheid genoemd. 
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5. Beleidsevaluatie Verplicht Schatkistbankieren 

Het Treasury Committee heeft kennis genomen van het concept 

eindrapport Beleidsevaluatie verplicht schatkistbankieren. Via het IPO 

zullen de standpunten van de provincies ingebracht worden voor het 

bestuurlijk overleg met de minister en de behandeling in de Tweede 

kamer. In het concept eindrapport is bevestigd dat de provincies een 

financieel nadeel hebben als gevolg van verplicht schatkistbankieren. 

 

6. Rondvraag en sluiting 

In de rondvraag wordt bevestigd dat bij het overdrachtsdossier voor het 

nieuwe bestuur scenario’s zullen worden ingebracht met betrekking tot 

de opbrengsten uit het vermogen van de provincie. 


