Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
26 maart 2019

Ten behoeve van de media zijn hieronder de besluiten van Gedeputeerde Staten kort weergegeven.
Over sommige besluiten sturen Gedeputeerde Staten aparte persberichten uit om de media te
informeren. Voor antwoorden op Statenvragen klik op: www.brabant.nl/statenvragen.

1. Jaarverslag interbestuurlijk toezicht 2018

Gedeputeerde Staten hebben het jaarverslag over het interbestuurlijk toezicht in 2018 vastgesteld en
ter kennisneming aan Provinciale Staten gezonden. Interbestuurlijk toezicht is het toezicht dat de
provincie uitoefent op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen. De resultaten
van de lokale overheden zijn in 2018 iets verbeterd ten opzichte van 2017. Gekeken is naar archiefen informatiebeheer, financieel toezicht, huisvesting vergunninghouders, monumentenzorg,
omgevingsrecht en ruimtelijke ordening.
2. Structurele financiering grensinformatiepunten

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de informatiepunten op de grens van Brabant met België en
Duitsland voor de komende vijf jaar te blijven ondersteunen. De grensinformatiepunten zijn een
beproefd middel om werken over de grens aan weerszijden te ondersteunen en te stimuleren.
Werkzoekenden en werknemers kunnen er terecht voor informatie over werken in het buurland. De
provincie betaalt samen met gemeenten de helft van de kosten van de punten, het Rijk betaalt de
andere helft. De jaarlijkse financiering van de provincie is 75.510 euro voor vier informatiepunten.
3. Ontwikkelingen glastuinbouw

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over ontwikkelingen en trends op gebied van
glastuinbouw en teeltondersteunende voorzieningen. Belangrijke ontwikkelingen zijn de
schaalvergroting in glasgroenteteelt: minder bedrijven, maar in omvang en aantal locaties groter,
toenemende behoefte aan gebruik van teeltondersteunende voorzieningen, verduurzaming van de
energievoorziening, klimaatopgaven en de huisvesting van buitenlandse werknemers.
4. Themabijeenkomst erfgoedbeleid

Statenleden hebben tijdens een themabijeenkomst naar aanleiding van de evaluatie van het
Erfgoedbeleid gevraagd om inzicht in wat er gebeurt als erfgoed in een volgende bestuursperiode
terug moet vallen op structurele middelen. Ook willen zij weten wat het betekent als een volgende
periode de uitvoering op hetzelfde niveau blijft als deze periode, en wat er gebeurt als ook de kansen

genoemd in de evaluatie van het beleid worden benut. In een statenmededeling brengen
Gedeputeerde Staten dit voor hen in beeld.

Activiteiten
Leden van Gedeputeerde Staten nemen deel aan tal van bijeenkomsten. Bijeenkomsten met een
openbaar karakter staan hieronder weergegeven ten behoeve van de media. Voor sommige
bijeenkomsten sturen Gedeputeerde Staten een aparte persuitnodiging uit.

Statendagen
27 maart | 15.00 uur | 28 maart | 16.00 uur| Provinciehuis | Provinciale Staten

Provinciale Staten komen bijeen op een Statendag. Onderdeel van deze dag is de plenaire
Statenvergadering in de Statenzaal. Er zijn geen themabijeenkomsten.
27 maart 16.00 uur, afscheid oud-Statenleden
28 maart 16.00 uur, beëdiging nieuwe Statenleden
Bekijk de dagindeling op http://www.brabant.nl/ps onder Staten Actueel.
300-jarig bestaan
28 maart | 13:00 uur | Lieshout | Wim van de Donk

H.M. de Koningin bezoekt Swinkels Family Brewers. De onderneming viert het 300-jarig bestaan. De
commissaris van de Koning, Wim van de Donk, vergezelt de Koningin. De Stater 5 Lieshout.
Werkbezoek gemeente Waalre
3 april | 09:00 uur | Waalre | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, brengt een werkbezoek aan de gemeente Waalre.
Hij spreekt met het college van burgemeester en wethouders, de fractievoorzitters van de
gemeenteraad en bezoekt bedrijven en instellingen. Het bezoek wordt afgesloten met een kort
persgesprek. Gemeentehuis Waalre, Kon.Julianalaan 19, Waalre.
Opening museum
3 april | 14:30 uur | Woensdrecht | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, opent het museum ‘Wings over Woensrecht’ dat de
luchtvaartgeschiedenis van Fokker, ELMO, de Kon.Luchtmacht en Aviolanda in die gemeente onder de
aandacht brengt. O.L.V. ter Duinenlaan 199, Ossendrecht.
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