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Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 31 mei 2016.
Gelet op de artikelen 143 en 216 van de Provinciewet;
Overwegende dat Provinciale Staten op 4 februari 2011 de Verordening
treasury Noord-Brabant hebben vastgesteld, waarin zij de normen en
verplichtingen hebben vastgelegd die Gedeputeerde Staten in acht dienen te
nemen bij de feitelijke uitoefening van de treasuryfunctie, en waarover
Gedeputeerde Staten door middel van de treasuryparagraaf in de jaarlijkse
begroting en jaarrekening/jaarverslag verantwoording afleggen;
Overwegende dat Provinciale Staten van mening zijn dat het verstrekken van
leningen aan openbare lichamen in Nederland behoort tot de reguliere
instrumenten van de provincie om middelen uit te zetten;
Overwegende dat deze leningen regelmatig worden gevraagd in de vorm van
lineaire of annuïtaire leningen met een looptijd die langer is dan 25 jaar;
Overwegende dat deze leningen door de geleidelijke aflossing een
gemiddelde looptijd hebben die aanmerkelijk lager is dan de absolute looptijd;
Overwegende dat het renterisico en kredietrisico van de provincie bij deze
leningen niet hoger is dan is vastgelegd binnen de kaders van de Verordening
treasury Noord-Brabant;
besluiten:
vast te stellen de volgende verordening:
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Datum

Artikel I Wijzigingen
De Verordening treasury Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

31 mei 2016
Documentnummer

GS: 3928057

Tabel 2 van Bijlage 1 wordt gewijzigd als volgt:
In de tweede regel wordt de maximale looptijd van ’25 jaar’ ten aanzien van
Openbare lichamen in Nederland (categorie 2) gewijzigd in: 30 jaar.

Artikel II Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel III Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Derde wijzigingsverordening
Verordening treasury Noord-Brabant.
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