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Provincie Noord-Brabant 

Treasury Committee 
 
Onderwerp 

Kort verslag 1 maart 2019 

 

Voorstel: 

Kennis nemen van het korte verslag van het Treasury Committee  

1 maart 2019. 

 

Op 1 maart 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. 

 

1. Verslag 21 november 2018 

Het verslag van de vorige bijeenkomst d.d. 21 november 2018 is 

vastgesteld. 

 

2. Paragraaf Treasury Jaarrekening 2018 

Het Treasury Committee heeft de concept Paragraaf Treasury 

Jaarrekening 2018 besproken. Deze paragraaf maakt deel uit van de 

jaarstukken van de provincie. Voor het Treasury Committee vervangt 

deze paragraaf tevens de reguliere rapportages van de 

beleggingsportefeuilles.  

 

3. Treasury Jaarplan 2019 

Het Treasury Committee bespreekt het concept Treasury Jaarplan 2019. 

In dit jaarplan wordt kort teruggeblikt op de activiteiten van het 

afgelopen jaar en het beschrijft de doelen van het treasury beleid in 

2019. Na vaststelling door GS zal het Treasury Jaarplan 2019 ter 

kennisname gezonden worden aan de leden van PS. 

 

4. Beleggingsstatuut Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen 2019 

Het Treasury Committee heeft kennis genomen van het nieuwe 

Beleggingsstatuut Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen. Dit 

beleggingsstatuut biedt meer flexibiliteit aan de vergunninghouders van 

de stortplaatsen om voor het deel waarover zij het beleggingsrisico lopen 

een gewenste beleggingsmix te hanteren. Het Treasury Committee 

adviseert positief over dit beleggingsstatuut. 

 

 

Aan 

Leden Provinciale Staten 

Kopie aan 

 

Ter bespreking in 

 

Datum 
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Van 

T. Spijkers 

Programma 

Bedrijfsvoering 
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(073) 6812036 
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5. Aanbesteding adviseur treasury 

Voor deelname en advisering in het Treasury Committee en aanvullende 

advisering start de provincie een openbare Europese aanbesteding voor 

een externe adviseur treasury. Tijdens de vergadering van het Treasury 

Committee worden de wensen en suggesties van het Treasury 

Committee geïnventariseerd. De vertegenwoordiger van Zanders, de 

huidige adviseur en mogelijke inschrijver bij de aanbesteding, nam niet 

deel aan dit deel van de besprekingen. 

 

6. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 


