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Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 14 juli 2015;
overwegende dat Provinciale Staten van mening zijn dat de inzet van middelen
niet alleen tot doel heeft om een financieel rendement te behalen maar dat het
doel ook het bereiken van maatschappelijk rendement kan zijn;
overwegende dat het verstrekken van een hybride lening aan de BNG Bank
bijdraagt aan het bereiken van een maatschappelijk rendement in NoordBrabant en in die zin kan worden beschouwd als een invulling van de publieke
taak van de provincie;
overwegende dat het rendement op de hybride lening marktconform is en de
rente met een redelijke opslag is vastgesteld ten opzichte van de marktrente bij
schatkistbankieren met vergelijkbare looptijden;
overwegende dat de looptijd van de lening past binnen het beleid van de
provincie Noord-Brabant;
overwegende dat de informatie die hierover wordt gewisseld bedrijfsgevoelig is
en openbaarmaking daarvan nadelig kan zijn voor de BNG Bank en de
provincie, zodat deze informatie als geheim aangemerkt dient te worden;

1/2

besluiten:

Datum

1. Geen wensen en bedenkingen te uiten bij het voornemen van
Gedeputeerde Staten om de hybride lening aan de BNG Bank te
verstrekken;
2. In verband met de looptijd van de lening en daardoor afwijkend van
de Verordening treasury Noord-Brabant in te stemmen met het
voornemen van Gedeputeerde Staten om de hybride lening te
verstrekken;
3. Bekrachtigen van de geheimhouding die Gedeputeerde Staten op
grond van artikel 25, tweede lid, van de Provinciewet aan Provinciale
Staten hebben opgelegd ten aanzien van de voorwaarden waaronder
de lening aan de BNG Bank wordt verstrekt en de adviezen die
hieromtrent zijn uitgebracht.
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’s-Hertogenbosch, 16 oktober 2015
Provinciale Staten van Noord Brabant,

de voorzitter,

de griffier,

drs. M.P.J.M. van Gruijthuijsen (plv.)

mw. mr. K.A.E. ten Cate (plv.)

de

