
1 

 

Provincie Noord-Brabant 

Treasury Committee 
 
Onderwerp 

Kort verslag 17 maart 2021 

 

 

Voorstel: 

Kennisnemen van het korte verslag van het Treasury Committee  

17 maart 2021. 

 

Op 17 maart 2021 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.Opening en mededelingen 

 

2. Verslag 9 december 2020 

Het verslag van de vorige bijeenkomst d.d. 9 december 2020 is 

vastgesteld. 

 

3. Paragraaf Treasury bij de Jaarstukken 2020 

Het Treasury Committee heeft kennisgenomen van de Paragraaf 

Treasury bij de Jaarstukken 2020 en deze besproken. De suggesties van 

de deelnemers in het Treasury Committee zullen worden verwerkt. 

 

4. Treasury Jaarplan 2021 

Het Treasury Committee heeft kennisgenomen van het Treasury 

Jaarplan 2021 en deze besproken. De suggesties van de deelnemers in 

het Treasury Committee zullen worden verwerkt.  

 

5. Verordening Treasury Noord-Brabant 2021 

Besproken is de eerste conceptversie van de nieuwe Verordening 

Treasury Noord-Brabant die is opgesteld op basis van de geformuleerde 

en met PS besproken uitgangspunten. 

 

6. Immunisatieportefeuille: van beleggen naar investeren 

Ten behoeve van de te ontwikkelen investeringsstrategie voor de 

Immunisatieportefeuille is een ontwerp procesbeschrijving opgesteld. 

Aan de hand van de in het ontwerp hoofdproces onderscheiden stappen 

zullen voorstellen voor kredietverstrekking en investeringen vanuit de 

Immunisatieportefeuille worden behandeld. De ontwerp 
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procesbeschrijving wordt besproken en de opmerkingen van de 

deelnemers in het Treasury Committee zullen worden verwerkt. 

 

7. Financiering Grizzly, Pivot Park 

Voor realisatie van een nieuw, multi-tenant, gebouw (Grizzly) op Pivot 

Park (Oss) wordt een voorstel gedaan voor financiering vanuit de 

immunisatieportefeuille. Het Treasury Committee adviseert positief over 

dit voorstel dat als voorstel eerst door GS zal worden behandeld en aan 

PS zal worden voorgelegd voor wensen en bedenkingen. 

 

8. Gewijzigde overeenkomst geldlening aan De Efteling 

In verband met een aflopende overeenkomst per 8 maart jl. is door de 

Efteling aan de financiers gevraagd om de bestaande faciliteit aan te 

passen. Het Treasury Committee neemt kennis van de gewijzigde 

overeenkomst. 

 

9. Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 


