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Toelichtinq:
Uit een publicatie op www.rtlnieuws.nl blijkt dat het ministerie van financiën geld misloopt, daar een aantal
provincies de verplichting om hun reseryes bij de overheid te stallen omzeilt.
ln meerderheid is in Provinciale Staten in juni 2012 besloten dat de Provincie Utrecht volledig over zou gaan op
schatkistbankieren (statenvoorstel: Nummer PS: PS20128EM10).
Uit hetzelfde artikel blijkt echter dat u van plan bent geld uit te lenen aan andere overheden (gemeenten,
waterschappen). Dat is in strijd met dit statenvoorstel.

Daarover heeft de PVV-fractie de navolgende vragen

Kent u het bericht van RTLZ en is de inhoud voor zover deze betrekking heeft op de provincie Utrecht
juist?

Antwoord: Ja, wij kennen het bericht van RTLZ. De inhoud van het bericht is juist voor wat betreft de
bedragen die genoemd worden (schatkistbankieren € 225 mln, elders uitstaan € 172 mln). Het bericht
is echter niet juist wat betreft de constatering dat Utrecht van plan is om geld uit te lenen aan andere
overheden. Wij hebben in de beantwoording van de vragen van RTLZ aangegeven dat "wij over de
de verdere invulling van het schatkistbankieren op dit moment nog geen actief beleid hebben, dit
zullen we het komende jaar vormgeven". Dit is door RTLZ vertaald in "van plan om uit lenen aan
medeoverheden", maar dat is verkeerd geïnterpreteerd.

2. lndien u voornemens bent om geld uit te lenen aan andere overheden is dat strijdig met
bovengenoemd statenvoorstel. Bent u voornemens een dergelijk voorstel aan Provinciale Staten voor
te leggen? Zo ja waarom en wanneer?

Antwoord: Nee, wij zijn niet voornemens tot het uitlenen van middelen aan medeoverheden.
Wel zijn wij op dit moment bezig met de voorbereidingen voor een nota financieringsbeleid. Deze nota
zal een añregingskader bieden voor de inzet van financiële instrumenten zoals subsidies,
garantstellingen, verbonden partijen e.d. en naar venruachting in de loop van 2014 worden afgerond en
aan Provinciale Staten worden aangeboden. Daarmee krijgen we een kader waarbij de inzet van
mogelijke instrumenten wordt bepaald. Het gaat hierbij dus om het inzetten van financiële instrumenten
voor het realiseren van onze beleidsdoelstellingen en niet om het uitlenen van middelen vanuit de
treasury-functie.
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3. lndien de berichten juist zijn: Acht u het juist dat (wederom) eerst de media hiervan op de hoogte wordt
gesteld en dan pas Provinciale Staten? Zo jawaarom?

Antwoord: W ij hebben op vezoek van een journalist ons bestaande beleid toegelicht (zie de
beantwoording van vraag 1).

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voozitter

Secretaris,
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