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Eindhoven 18 april 2019

Zuidelijke Rekenkamer geeft inzicht in financiële bindingen provincie Limburg
De provincie Limburg participeert in toenemende mate in projecten en programma’s in verschillende
maatschappelijke sectoren via het aangaan van deelnemingen en het verstrekken van leningen en garanties.
Het gaat vaak om grote bedragen, waarvan de risico’s goed moeten worden beheerd en afgewogen tegen het
financieel en maatschappelijk rendement. De Zuidelijke Rekenkamer biedt door middel van een handreiking en
achtergronddocument handvatten aan Provinciale Staten om goed zicht te hebben op deze ‘financiële
bindingen’ en om hun kaderstellende en controlerende rol goed te kunnen vervullen.

De omvang van deelnemingen en leningen van de provincie Limburg is in de periode 2013-2017 sterk toegenomen tot
een bedrag van ruim € 700 miljoen. Garanties kennen een omvang van ruim € 20 miljoen anno 2017. De provincie
investeert hiermee in maatschappelijke opgaven en doelen en probeert bovendien het provinciaal vermogen in stand te
houden. De genoemde financiële bindingen kennen naast financieel en maatschappelijk rendement echter ook risico’s,
zoals waardedaling van een deelneming, het niet betalen van rente en/of aflossing of aanspraak maken op een garantie
bij een onverwachte gebeurtenis. Het is belangrijk dat de provincie hier zicht op heeft en de bijbehorende risico’s goed
afweegt en beheert. Provinciale Staten hebben de verantwoordelijkheid om hiervoor kaders te stellen en toezicht te
houden.

De provincie Limburg voert via financiële bindingen bewust een offensieve investeringsstrategie, gericht op maximaal
lange termijn financieel en maatschappelijke rendement. Daarvoor heeft de provincie eigen kaders en beleid
geformuleerd, waaronder leidende principes en een afwegingskader voor de inzet van financiële instrumenten. Daarbij
wordt rekening gehouden met wettelijke regels, die als uitgangspunt kennen: het vooropstellen van het publiek belang,
het goed verantwoorden en voorkomen van marktverstoring.
De door de rekenkamer opgestelde handreiking – met gedetailleerd achtergronddocument – biedt zicht op de
belangrijkste ontwikkelingen in deelnemingen, leningen en garanties die de provincie Limburg is aangegaan of heeft
verleend. Daarbij wordt zowel een beeld gegeven van de totale ontwikkeling als van de spreiding over verschillende
sectoren. In de afgelopen vijf jaar zijn duidelijke verschuivingen te zien in de onderlinge verhoudingen tussen de
verschillende instrumenten en de sectoren waarin wordt geïnvesteerd. Financieel is er een daling op het rendement van
de totale portefeuille, wat in belangrijke mate te maken heeft met de afwikkeling van energie-investeringen en het
achterblijven of uitblijven van financieel rendement op andere leningen en actieve deelnemingen.

Om hun rol te kunnen vervullen, is het belangrijk dat Provinciale Staten goed worden geïnformeerd over financiële
bindingen, zowel in de reguliere planning & control cyclus als bij tussentijdse momenten. De handreiking bevat een
overzicht van de belangrijkste momenten en de vragen die Statenleden kunnen stellen bij de door Gedeputeerde Staten
aangeboden informatie.
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Voor meer informatie over de handreiking en het achtergronddocument, kunt u onze website raadplegen
(www.zuidelijkerekenkamer.nl) of contact opnemen met de heer Ard Schilder, directeur-secretaris van de Zuidelijke
Rekenkamer T. 06 1059 2602 of via e-mail aschilder@zuidelijkerekenkamer.nl

