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Onderwerp

Lening aan Noordbrabants Museum voor aankoop Van Gogh
Datum

15 mei 2018
Ons kenmerk

C2225614/4348193

Geachte heer Bakker,

Uw kenmerk

Bij brief van 18 april 2018, ingekomen op 18 april 2018, heeft u namens de
PVV fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

M.A.P.M. (Thijs) Spijkers

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 681 20 36

1. Kunt u uitleggen waarom Provinciale Staten op geen enkele wijze zijn
geïnformeerd over het voornemen van GS om aan het Noord-Brabants Museum
een lening van 1,5 miljoen euro te verstrekken voor de aankoop van een
schilderij?
Antwoord: Het verstrekken van de lening valt binnen de begrotingsregels van de
provincie. Gedeputeerde Staten zijn op basis van de Algemene
subsidieverordening bevoegd om deze lening te verstrekken. In de reguliere
verantwoordingsdocumenten leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af
aan Provinciale Staten.

2. Waarom heeft het college er dit keer specifiek niet voor gekozen om de
fractievoorzitters van PS te consulteren over de aankoop en het verstrekken van
een lening, zoals de vorige keer bij de aankoop van een Van Gogh nadrukkelijk
wél is gebeurd?
Antwoord: De onderhandelingen bij de aankoop van het schilderij moesten
vertrouwelijk en ook bijzonder snel worden uitgevoerd. Er zijn geen kosten aan
dit besluit verbonden die een budgettair effect hebben. Het betreft bovendien
een lening waarvan het risico zeer laag is.

De provincie Noord-Brabant is verkozen tot best bestuurde decentrale overheid 2017.
Meer informatie op: www.brabant.nl/bestbestuurd

Email

mspijkers@brabant.nl
Bijlage(n)

-

3. Kan het college aangeven of het de controlerende taak van PS nog wel
serieus neemt en of er de volgende keer wel weer het democratisch fatsoen kan
worden opgebracht om het controlerend orgaan vooraf te informeren bij
vergelijkbare beslissingen?

Datum

15 mei 2018
Ons kenmerk

C2225614/4348193

Antwoord: Ja, wij willen goed voorzien in de controlerende rol van PS. Dat
gebeurt in het reguliere planning & control proces. Dat gebeurt ook in deze
casus.

4. Kan het college verder aangeven uit welk budget deze lening is verstrekt en
onder welke voorwaarden?
Antwoord: De lening wordt verstrekt uit de vrije liquide middelen waarvan het
beheer is toevertrouwd aan Gedeputeerde Staten binnen de wettelijke kaders
van de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) en de Regeling
Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden (Ruddo). Het risico bij het
verstrekken van de lening is zeer klein. Het Noordbrabants museum draagt € 1
miljoen bij aan de aankoop van het schilderij. Voor de provincie wordt een
pandrecht op het kunstwerk notarieel vastgelegd. De lening kent een
rentepercentage van 1% en wordt over een looptijd van 30 jaar lineair volledig
afgelost.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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