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Onderwerp: Nota Leningen en Garantstellingen
Kenmerk: 1438115/1438143
Bijlagen: 1

De provincie krijgt met enige regelmaat aanvragen van derde partijen om geldleningen of
garanties te verstrekken. Hoewel een lening of garantstelling goed kan zijn voor de publieke
zaak, brengt dit ook risico’s met zich mee voor de provincie. Om aanvragen te beoordelen,
hebben Gedeputeerde Staten in 2015 een uitvoeringsrichtlijn Leningen en garantstellingen
2015 opgesteld.
In het najaar van 2018 heeft de Randstedelijke Rekenkamer het onderzoeksrapport “Garanties,
leningen en revolverende fondsen” gepubliceerd. Op basis van een quickscan van het beleid en
beheer van garanties en leningen, alsmede de informatievoorziening aan Provinciale Staten over
het financieel risico van deze instrumenten heeft de Randstedelijke Rekenkamer een
aanbevelingen gedaan. Met betrekking tot leningen en garanties werd aanbevolen de
Uitvoeringsrichtlijn Leningen en garantstellingen verder door te ontwikkelen tot door Provinciale
Staten vastgesteld beleid en daar in op te nemen op welke wijze Provinciale Staten dienen te
worden betrokken bij het verstrekken van nieuwe garanties en leningen. De Randstedelijke
Rekenkamer acht de doorontwikkeling van de uitvoeringsrichtlijn in door Provinciale Staten
vastgesteld beleid (inclusief afwegingskader) een goede stap. Het is noodzakelijk gelet op het
betrokken financieel belang en de betrokken risico’s van garanties en leningen. Net als dat
Provinciale Staten in positie worden gebracht om kaderstellende uitgangspunten te formuleren
ten aanzien van de inzet van onder andere garanties en leningen. Dergelijk beleid hoeft niet
gedetailleerd.
Ons college van Gedeputeerde Staten heeft destijds deze aanbevelingen m.b.t. leningen en
garantstellingen overgenomen. In de voorliggende nota Leningen en Garantstellingen is het
beleid, het beheer en de informatievoorziening ten aanzien van het verstrekken van leningen en
garantstellingen geactualiseerd. De voorliggende nota biedt een afwegingskader voor de inzet
van leningen en garantie, alsook is het leidraad voor Gedeputeerde Staten bij de beoordeling en
de afhandeling van (aanvragen tot) leningen en garantstellingen. Deze nota Leningen en
Garantstellingen vervangt de uitvoeringsrichtlijn Leningen en garantstellingen 2015 die door
het college van GS is ingetrokken.
Bij de actualisering van de uitvoeringsrichtlijn leningen en garantstellingen 2015 zijn in de nota
Leningen en Garantstellingen onderstaande wijzigingen en aanpassingen doorgevoerd.
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In paragraaf 3 van de nota is een afwegingskader voor het financieel instrumentarium
en voor de inzet van leningen en garanties toegevoegd;
In paragraaf 4.1 – algemene uitgangspunten is de wijze waarop Provinciale Staten
dienen te worden betrokken bij het verstrekken van nieuwe garanties en leningen
expliciet opgenomen;
-In paragraaf 4.1 – algemene uitgangspunten zijn beoordelingscriteria m.b.t.
duurzaamheid, diversiteit en eerlijke arbeidsvoorwaarden toegevoegd;
In paragraaf 4.1 – algemene uitgangspunten zijn de vormen voor een subsidiegrondslag
voor een lening of garantstelling toegevoegd;
In paragraaf 5.2 – informatievoorziening is opgenomen op welke wijze Provinciale
Staten over leningen en garantstellingen worden geïnformeerd.

Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter

mw. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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Ontwerpbesluit

Nr. 48-2020

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 25 augustus 2020;

gelet op artikel 216 van de Provinciewet, de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido),
de Financiële verordening Noord-Holland 2019,

besluiten:

1.

De nota Leningen en Garantstellingen provincie Noord-Holland 2020 vast te stellen;

2.

De nota Leningen en Garantstellingen provincie Noord-Holland 2020 na vaststelling in

werking te laten treden.

Haarlem, 5 oktober 2020

Provinciale Staten voornoemd,
, voorzitter

, statengriffier
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