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Datum 

25 februari 2021 

Ons kenmerk 

/  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

M.A.P.M. (Thijs)  Spijkers 

Telefoon 

(06) 55 68 66 50 

Email 

mspijkers@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij e-mail van 24 februari 2021 heeft u namens de ChristenUnie-SGP fractie 

technische vragen gesteld naar aanleiding van de statenmededeling 

"Verordening treasury Noord-Brabant 2021 en inzet van de 

Immunisatieportefeuille."  

 

Onderstaand treft u de vraag en het antwoord daarop. 

 

1. A.s. vrijdag staat “verordening Treasury Noord-Brabant” op de agenda. 
Graag zouden wij de toezichtverslagen van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken waar over gesproken wordt ontvangen. 
Kunt u daar zorg voor dragen? 
 
Antwoord: 

In een e-mail bericht van de toezichthouder, het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties hebben wij een antwoord gekregen op onze vraag 

over de opvatting van de toezichthouder over de invulling van de publieke taak 

van de provincie en mogelijke kredietverstrekking of investering buiten de 

grenzen van de provincie Noord-Brabant. 

Hieronder treft u het integrale antwoord op onze vraag, gedateerd 11 februari 

2021. 

 

Beste , 
Hierbij stuur ik je het antwoord waar wij afgelopen dinsdag over spraken.  
Hartelijk dank voor je mail en bijhorende stukken.  
In je mail vraag je om te reflecteren op de genoemde invulling van de publieke 
taak en de uitvoering daarvan buiten de grenzen van de provincie. Met uw 
genoemde invulling (verruiming) van de publieke taak moet u met het volgende 
rekening houden.  
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De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) bevat regels voor het 
financieringsbeleid voor decentrale overheden. Hieruit volgt dat decentrale 
overheden uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak 
leningen kunnen aangaan, middelen uitzetten of garanties verlenen. Voor het 
overige houden zij hun liquide middelen in ’s Rijksschatkist aan (artikel 2, eerste 
lid, Wet fido). Een belangrijk uitgangspunt van de Wet fido is dat men 
bedachtzaam om dient te gaan met publieke middelen. Hierbij is de rol van de 
treasury van decentrale overheden een servicecentre met een geoefend oog 
voor risico’s en niet primaire het behalen van rendement.  
De publieke taak zelf wordt in de Wet fido niet nader omschreven. Wat de 
publieke taak is, wordt door de decentrale overheden (in dit geval provinciale 
staten) zelf bepaald. Hiermee wordt recht gedaan aan de autonomie van 
decentrale overheden ten aanzien van de afbakening van de eigen publieke 
taak. De rol van de financieel toezichthouder beperkt zich tot het beoordelen of 
er sprake van een structureel en evenwichtig begrotingsbeleid. 
Relevante overwegingen voor de decentrale overheid (in deze casus Provinciale 
Staten) hierbij zijn: of de betreffende activiteiten (in)direct van belang zijn voor 
(een substantieel deel van) de eigen inwoners, en of de provincie de geëigende 
overheidspartij is om financieel bij te dragen aan deze activiteiten (Handreiking 
Treasury 2015). Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een markpartij is die aan de 
activiteit kan bijdragen. 
Verder dient aandacht te zijn voor de prudentiële aspecten (risico’s-beheersing) 
van de investering zoals in de wet is voorgeschreven. Bovenstaande geldt voor 
activiteiten die zowel binnen als buiten de grenzen van de provincie worden 
gerealiseerd.  
In uw voorbeeld van het investeren in een windmolenpark op zee, zouden de 
Provinciale Staten dus onder andere de vraag moeten beantwoorden of de 
provincie de geëigende overheidspartij is om financieel hieraan bij te dragen en 
hoe de investeringen ten goede komen van een (substantieel deel van) de 
inwoners. Het streven naar rendement kan niet of in slechts in zeer beperkte 
mate meewegen in deze afweging. 
Met vriendelijke groet,    
 
 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

M.A.P.M. Spijkers 

 

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

 


