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Onderwerp: Rapportage treasury 3e kwartaal 2009 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 
Conform de verordening interne zaken provincie Utrecht, wordt per kwartaal over de treasury 
gerapporteerd. Deze rapportages worden voor u ter inzage gelegd. Thans delen wij u mede dat de 
rapportage over het 3e kwartaal 2009 voor u ter inzage ligt bij de Statengriffie. 
 
Essentie / samenvatting: 
De belangrijkste bevindingen in de onderhavige rapportage zijn: 

- De omvang van de uitgezette middelen is gedurende het kwartaal per saldo nauwelijks 
gemuteerd. Hierin is nog niet meegenomen het bedrag van € 23 miljoen dat in oktober uit 
hoofde van het bestuursaccoord aan het rijk is overgemaakt. 

- De dynamiek op de geld- en kapitaalmarkt is gedurende het kwartaal afgenomen. De perikelen 
rond de DSB Bank (na rapportagedatum) laten echter zien hoe nerveus de markten nog altijd 
zijn. 

- De verwachte inkomsten uit treasury zullen voor 2009 redelijk in lijn zijn met de in de 
voorjaarsnota vermelde € 18 miljoen. (Dit bedrag behelsde een bijstelling van € -2 miljoen ten 
opzichte van de begroting. 

- Het risicoprofiel van de portefeuille uitgezette middelen is als gevolg van verbeterde 
marktomstandigheden licht verbeterd. In vele producten is echter nog steeds geen handel 
mogelijk. 

 
Voorgesteld wordt deze rapportage voor kennisgeving aan te nemen. 
 

Tevens stellen wij u op de hoogte van de door ons college op 13 oktober 2009 uitgesproken wens de 
mandaten voor belangrijke uitzettingen hoger neer te leggen. In dit verband wordt de huidige 
mandaatregeling nader bezien. Naar verwachting kan een uitgewerkt voorstel nog dit jaar in ons 
college worden behandeld. 
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