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Onderwerp

Statenvragen voortgang programma Veerkrachtig Bestuur in Brabant
Datum

27 juni 2017
Ons kenmerk

Geachte heer Heijman,

C2209814/4199071
Uw kenmerk

Bij brief van 8 juni 2017, ingekomen op 8 juni 2017, heeft u namens de LB
fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

R.M.J. (René) Peusens

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 681 20 31

1. Gezien de hoeveelheden van uitstel besluiten door de gemeenten is het
proces van Bestuurlijke Veerkracht niet aan het vastlopen?

Email

Antwoord: Nee, het betreft slechts enkele van de in totaal 64 Brabantse
gemeenten.

Bijlage(n)

2. Wordt het geen tijd om de rol van GS op deze dossier te minimaliseren en
het over te laten aan de gemeenten zelf (Kijk naar Landerd en Uden, die
gezamenlijk zelf tot een overleg komen)
Antwoord: Nee, wij kijken per gemeente naar de aard en omvang van onze rol
en doen dat altijd met een effectief en gedragen vervolgproces voor ogen. In het
geval van Landerd en Uden ervaren wij een constructieve en toekomstgerichte
houding en daarom hebben wij er in dit geval bewust voor gekozen ons
terughoudend op te stellen.

3. Welke criteria worden er gebruikt om uitstel toe te staan?
Antwoord: dat hangt van de situatie af, dat is altijd maatwerk.

4. Kan een gemeente eenzijdig beslissen tot uitstel?
Antwoord: Wij willen in goed bestuurlijk overleg samen met de betreffende
gemeenten bezien of uitstel een bijdrage levert aan de kwaliteit van het verdere
proces, maar ook of er hierdoor alsnog spoedig duidelijkheid komt. Indien dit
overleg naar onze opvatting onvoldoende perspectief biedt kunnen wij conform
onze geldende visie “(Veer)Krachtig Bestuur, hoe verder?” (2015) ook besluiten
tot een interventie.

rpeusens@brabant.nl
-

Datum

5. Wat betekent de lange duur van de kabinetsformatie voor dit proces?

27 juni 2017

Antwoord: vooralsnog niets.

Ons kenmerk

C2209814/4199071

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

ir. A.M. Burger
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