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Bijlage(n) 

- 

 

 Bij e-mail van 27 september 2022 heeft u namens de CDA fractie 

technische vragen over een verschil in de rubricering van de verstrekte 

leningen in het kader van de publieke taak gesteld. 

 

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop. 

 

1. In de memo "Behandeling toezegging informatieverstrekking 

Provinciale Staten inzake uitzettingen in de immunisatieportefeuille" van 

15 juni 2022 is een overzicht opgenomen van verstrekte leningen in het 

kader van financieren van de publieke taak. In dit overzicht zijn o.a. 

Enexis en Ministerie van Defensie opgenomen.   In de aanvullende 

rapportage over de immunisatieportefeuille die 27 september 2022 is 

gepubliceerd zijn deze twee debiteuren niet meer opgenomen onder 

"leningen publieke taak".   Door deze verschillen in rubriceren, fluctueert 

de totale omvang "leningen publieke taak" enorm. Waarom is gekozen 

voor deze verschillende rubricering in de verschillende publicaties? 

 

Antwoord: 

 In het memo “Behandeling toezegging informatieverstrekking 

Provinciale Staten inzake uitzettingen in de immunisatieportefeuille” is 

het juiste overzicht opgenomen van de leningen in het kader van de 

publieke taak. 

In afwijking hiervan rubriceren we in de aanvullende rapportages de 

lening aan Enexis apart. Sinds eerste verstrekking van een lening aan 

Enexis hebben we deze afzonderlijk opgenomen, dit is niet juist. 
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29 september 2022 
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Aangezien ook de lening aan Enexis verstrekt is in het kader van de 

publieke taak, behoort deze opgenomen te worden als uitzetting 

Publieke taak. Deze omissie wordt nu pas opgemerkt, dank voor uw 

opmerkzaamheid. 

 

De lening aan het Ministerie van Defensie is opgenomen onder de 

uitzettingen Publieke taak. Dit kunt u nalezen onder 3 op pagina 3 van 

de aanvullende rapportage: 

 

 

 

We zijn in een proces om de rapportages consistenter te maken, wij zijn 

voornemens in de eerstvolgende rapportage de omissie aangaande 

de lening Enexis te herstellen.  

 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

M.E.W. Spijkerman - van de Paal 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 

 

 

 


