
 
 
 
 
 

Treasury Committee 
 
Onderwerp 
Kort verslag 19 december 2022 
 
 
 

Datum 

27 januari 2023 

Documentnummer 

 

Aan 

Leden Provinciale Staten 

Kopie aan 

 

Ter bespreking in 

van 

F.G.A. (Frank) van Dam 

Telefoon 

(06) 52 78 36 43 

Email 

fvdam@brabant.nl 

Voorstel: 
Kennisnemen van het korte verslag van het Treasury Committee 19 
december 2022 
 
Op 19 september 2022 heeft een vergadering van het Treasury Committee 
plaatsgevonden. In het vigerende 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 
de 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 

De voorzitter heet iedereen welkom. 
 

2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Verslag 12 september 2022 

Het verslag van de vorige bijeenkomst d.d. 12 september 2022 wordt ongewijzigd 
vastgesteld.  
 

4. Rapportages immunisatieportefeuille en investeringsagenda-portefeuille en 

liquiditeiten 

In de rapportage t/m oktober 2022 is te zien dat de prognoses o.b.v. de huidige 
rentestand positiever zijn dan aan het einde van 2021 was verwacht. De rendementen 
stijgen als het gaat om leningen aan decentrale overheden waar de provincie geen 
toezicht op houdt.  
 

5. Memo rapportages treasury 

Zowel het proces als de inhoud van de rapportages wordt komend jaar tegen het licht 
gehouden. Gevraagd wordt naar suggesties als het gaat om de gewenste 
stuurinformatie voor de Treasury Committee. 
 

6. Leningen aan gemeenten met een looptijd van maximaal 12 maanden en 

sluiten van deposito’s bij de Schatkist 

Akkoord met voorstel om aan GS voor te leggen op 17 januari 2023. 
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7. Treasury Jaarplan 2023 

Opgemerkt wordt dat er aandacht besteed dient te worden aan het kennisniveau 
van de nieuwe Staten.  
 

8. Notitie rendementsbepaling immunisatieportefeuille 

Afgesproken wordt dat we geen minimale rendementseis per dossier hanteren, maar 
wel dat de rente in perspectief moet worden bezien tot de gehele portefeuille. 
 

9. Offerte onderzoek leningenmarkt. 

Akkoord met voorstel. 
 

10. Rondvraag 

De volgende opmerkingen worden gemaakt: 
- Er wordt gewerkt aan het instellen van een adviescommissie o.b.v. artikel 82 

van de Provinciewet. 
- Te nemen besluit door GS over een aankoop van een obligatie buiten het 

mandaat van ASR Vermogensbeheer.  
 

11. Sluiting van de vergadering om 15.30 uur 

 


