Agenda woordvoerdersoverleg thema Samenleving 18 januari 2019
Opening en mededelingen
1. Bespreekpunten
A. Doorkijk
Lange termijn planning GS, met een concrete blik op de komende zes maanden

B. Door fracties en Gedeputeerde Staten (GS) aangedragen bespreekpunten
Onderwerp

Aanvrager(s)

Brabants convenant

D66

Méér Muziek in de Klas

Korte motivatie
achtergrond

1

D66 wil graag weten waarom
het (nog?) niet gelukt is om in
Brabant, net als in Friesland en
Limburg, en binnenkort ook
Zeeland en Drenthe, een
convenant af te sluiten over
Méér Muziek in de Klas.
Ans Buys uit Heusden, die
onlangs de Brabant Bokaal
ontving, omdat zij het
muziekonderwijs op Brabantse
scholen op de kaart zette en
ambassadeur is van Méér
Muziek in de Klas, zei tegen
Omroep Brabant: "Het is
jammer dat het nog niet gelukt
is in Brabant om wat
convenanten te sluiten met
onderwijsinstellingen, de
provincie en instellingen voor
kunst en cultuur. Daar zijn
Friesland en Limburg al veel
verder mee. Daar moet nog
een tandje bij, en dan gaat het
helemaal goed komen."
Achtergrond:
Méér Muziek in de Klas wordt
actief ondersteund door een
grote groep ambassadeurs.
Koningin Máxima is
erevoorzitter van het platform.
De ambassadeurs
vertegenwoordigen alle partijen

die een belangrijke rol spelen
bij muziekonderwijs op de
basisschool; muzikanten,
gemeenten, provincies, de
onderwijspartijen, centra voor
de kunsten, de publieke
omroep en opleidingsinstituten
als de pabo's en de
conservatoria. Zij dragen uit
hoe belangrijk muziekonderwijs
op de basisschool is en zetten
hun kennis en netwerk in om dit
te realiseren.
Erfgoedcomplex Fort

GroenLinks

Sabina

Fort Sabina is een van de forten
die met behulp van de
Erfgoedfabriek wordt
opgeknapt. De stichting die het
Fort beheert wil nu aan de slag
met het inwerken van
medewerkers die het fort
moeten gaan onderhouden
(vooral ook de
groenvoorziening). Hiervoor wil
de stichting gaan werken met
een team van mensen die een
grote afstand tot de
arbeidsmarkt hebben. Dat
vereist de inzet van een
coördinator ļ beheerder die
deze mensen goed kan
aansturen. Hoe staat de
provincie hier tegenover in dit
specifieke geval en zou het niet
mogelijk zijn om (in de
toekomst) voor het onderhoud
van dit soort erfgoedcomplexen
gebruik te maken van een
dergelijke opzet van
beheerteams?

C. Doorkijk
Stand van zaken aangenomen moties en toezeggingen

2. Wat verder ter tafel komt
3. Sluiting
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Provincie Noord-Brabant

Stand van zaken moties en toezeggingen per 9 januari 2019
Overzicht van 26-3-2015 tot 31-12-2099
Stuknr. Vergadering POHO
4277124

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

H.A.J.M.
Swinkels

4349720

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

H.A.J.M.
Swinkels

4441194

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

H.A.J.M.
Swinkels

4441237

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

H.A.J.M.
Swinkels

4441916

Provinciale Staten
d.d. 09-11-2018

H.A.J.M.
Swinkels

Inhoud motie Z toezegging
Motie M38a - Statenvoorstel 66/17
BNoord-Brabant Regenboogprovincie: Roepen
Gedeputeerde Staten op om In haar staand beleid
de oproep van PS (Regenboogprovincie) in te
weven.
Motie M36 - Investeren in kleine en middelgrote
(natuurhistorische) musea: dragen Gedeputeerde
Staten op aanvullend en aansluitend op het
bestaande instrumentarium zo spoedig mogelijk een
pilot te starten waarmee kleine en middelgrote
natuur- en cultuurhistorische musea ondersteund
kunnen worden over de járen 2018 en 2019; De
resultaten van deze pilot te benutten voor
vormgeving van het instrumentarium in de volgende
planperiode 2021-2024.
Gedeputeerde Swinkels zegt toe om actief bij het
Noord-Brabants museum op te halen tegen welke
knelpunten zij aanlopen vanwege het niet indexeren
van de exploitatiesubsidie
Gedeputeerde Swinkels zegt toe om de mogelijkheid
om tot een MIPP-Project te komen, t.a.v.
Toerismepoort wordt verkend
Motie M21a, Q-koorts; spreken uit dat
Gedeputeerde Staten, in het kader van haar
toezichthoudende rol, de betrokken gemeenten
oproept actief te handelen bij de warme overdracht
van Q-koorts patiënten door Q-support; en
Gedeputeerde Staten in 2019 in gesprek gaat met
Q-support over de toekomst na 2020 gericht op het
borgen van kennis en bestuurlijke slagkracht: inclusief

Stand van Zaken
Wordt uitgewerkt en afgestemd op Brabantse
regenbooggemeenten (B5 en Oss).

Bij de BURAP zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Op dit
moment wordt de regeling vormgegeven. De regeling wordt begin
2019 opengesteld

Op korte termijn wordt een gesprek gepland met het
Noordbrabants Museum. Verwachting is dat PS uiterlijk eind
januari op de hoogte worden gesteld.
Op korte termijn wordt een afspraak gepland met initiatiefnemers
om te kijken wat de stand van zaken is van het project
Er worden voorbereidingen getroffen om de motie tot uitvoering
te brengen.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie ļ toezegging
het organiseren van een jaarlijkse conferentie of
andere wijze van ontmoeting van de betrokken
gemeenten, de expertisecentra,
patiëntvertegenwoordigers en andere betrokkenen.

Stand van Zaken

Afgedaan

