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overwegende dat:








Gemeenten uit de regio Zuidoost Brabant een lening vragen ter financiering
van het plaatsen van zonnepanelen op daken van particuliere woningen;
Provinciale Staten in de Verordening Treasury Noord-Brabant hebben
vastgelegd dat leningen uit de Immunisatieportefeuille mogen worden
verstrekt indien dit bijdraagt aan een publiek belang, het risico op niet
terugbetaling minimaal is en het rendement hoger is dan bij het verplicht
schatkistbankieren;
De provincie hiermee bijdraagt aan een publiek belang met maatschappelijk
rendement op het vlak van de energietransitie en sociale innovatie;
Deze leningen een zeer beperkt financieel risico hebben;
Het rendement op de leningen bevredigend is, marktconform en hoger dan
het rendement op schatkistbankieren;
Nog voldoende middelen uit de immunisatieportefeuille beschikbaar zijn;

besluiten:
Ter kennis van Gedeputeerde Staten brengen dat zij geen wensen en
bedenkingen hebben als bedoeld in artikel 167, vierde lid, van de Provinciewet,
met betrekking tot het voornemen van Gedeputeerde Staten om in totaal € 25,8
miljoen1 aan leningen te verstrekken aan de gemeenten Eindhoven (€ 15,3
1

Bedragen bij benadering en afgerond; definitieve bedragen worden in een subsidiebeschikking en
een overeenkomst van lening vastgelegd.

miljoen), Geldrop-Mierlo (€ 3 miljoen), Gemert-Bakel (€ 1,3 miljoen), Son en
Breugel (€ 1,3 miljoen), Valkenswaard (€ 2,4 miljoen) en Waalre (€ 1,2
miljoen), en mogelijk ook aan de gemeente Cranendonck (€ 1,3 miljoen), ter
financiering van de plaatsing van zonnepanelen op daken van particuliere
woningen.
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