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Geachte dames en heren,

Contactpersoon

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van Provinciale Staten op vrijdag
13 november 2015, vanaf 10.00 uur in de Statenzaal van het
Provinciehuis. In tegenstelling tot eerdere berichten vangt de vergadering om
10.00 uur aan.

K. ten Cate
Afdeling
Griffie
Bijlage(n)
div.

Ik verzoek het college van Gedeputeerde Staten hun delegatie af te stemmen
op de te behandelen voorstellen.

E-mail
statengriffie@brabant.nl

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Brabant,

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

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis
of met de treintaxi.

Provinciale Staten
Aangepaste voorlopige agenda der Staten van vrijdag 13 november 2015
De vergadering begint om 10.00 uur
I.

Opening van de vergadering / vaststellen agenda

II.

Vragenhalfuur

III.

Actuele moties

IV.

Stemming

77/15 Lijst ingekomen stukken voor de periode 3 oktober tot en met
23 oktober 2015.
72/15 Notulen van PS van 18 september 2015
58/15 Externe accountant PS, vervolgopdracht EY 2016
V.

Bespreekstukken

69/15 Begroting 2016
Provinciale Staten stellen jaarlijks de begroting vast. In de begroting wordt vastgelegd
welke resultaten en prestaties die provincie in het begrotingsjaar levert en welke
middelen daarvoor beschikbaar zijn. De begroting geeft tevens de financiële positie
van de provincie weer. Ook worden bij de begroting de opcenten
motorrijtuigenbelasting en de legestarieven voor het begrotingsjaar vastgesteld. De
begroting 2016 sluit met een meerjarig (positief) saldo van € 36 miljoen voor deze
bestuursperiode. Gedeputeerde Staten stellen voor dit saldo te reserveren in een
strategische buffer voor verdere uitwerking van de ambities uit het bestuursakkoord en
het opvangen van eventuele tegenvallers en knelpunten.
57/15 Data Science: Graduate School en Cluster Initiatief
Gedeputeerde Staten stellen voor om samen met de Technische Universiteit Eindhoven
(TU/e), Tilburg University (TiU) en de gemeente ’s-Hertogenbosch 40 miljoen euro te
investeren in hoogwaardig onderwijs, onderzoek en innovatie activiteiten in Brabant.
Dit om in te springen op de huidige vraag naar kennis, competenties en
arbeidskrachten in het bedrijfsleven op het gebied van Data Science.
Door dit samenwerkingsverband kan in Brabant een economisch cluster op het gebied
van Data Science tot ontwikkeling komen. Dit wordt het Grand Initiative Data Science
genoemd.
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75/15 Begrotingswijziging BDU-dekkingsplan
Tegelijkertijd met de vaststelling van de begroting 2016, hebben Gedeputeerde
Staten het dekkingsplan voor de BDU en het (uitvoerings)Programma Provinciale
Wegen vastgesteld. Het dekkingsplan BDU kent enkele administratieve bijstellingen
van de begroting. Daarom leggen Gedeputeerde Staten een begrotingswijziging aan
Provinciale Staten voor.

64/15 Beleidskader Erfgoed 2016-2020
Het Beleidskader Erfgoed 2016-2020 geeft invulling aan het volledige
Erfgoedbeleid van de provincie Noord-Brabant. Het programma Grote
Erfgoedcomplexen is daarbinnen een belangrijk instrument. Om de ambitie waar te
maken, zijn er middelen nodig uit het bestuursakkoord 2015-2019. Gedeputeerde
Staten stellen daarom een begrotingswijziging voor.
76/15 Begrotingswijziging Concept-uitvoeringsprogramma Cultuur in
Uitvoering
Het concept-uitvoeringsprogramma Cultuur in uitvoering 2016-2020 is aan Provinciale
Staten aangeboden. Begin 2016 wordt dit concept-uitvoeringsprogramma
doorontwikkeld naar een definitief uitvoeringsprogramma en wordt de bijbehorende
begroting voor instemming voorgelegd aan Provinciale Staten. Bepaalde activiteiten
uit het conceptuitvoeringsprogramma kunnen niet wachten tot 2016 en vergen nu al
inzet van bestuursakkoordmiddelen. Daarom leggen Gedeputeerde Staten nu een
begrotingswijziging voor.
74/15 Begrotingswijziging Uitwerkingsprogramma Deltaprogramma
Gedeputeerde Staten hebben in hun reactie richting Rijk over het Deltaprogramma en
Nationaal Waterprogramma aangegeven in te stemmen met de Deltabeslissing en de
uitvoering van het Deltaprogramma. Voor het Deltaprogramma is in het
Bestuursakkoord 2015-2019 € 30 miljoen aan investeringsmiddelen opgenomen.
Om de resterende middelen vanaf begin 2016 in te kunnen zetten moeten deze aan de
begroting worden toegevoegd. Daarom stellen Gedeputeerde Staten een
begrotingswijziging voor.
VI.

Sluiting
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