Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
16 januari 2018

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

Omroep Brabant

Het Commissariaat voor de Media heeft aan Gedeputeerde Staten advies gevraagd om te kunnen
beslissen over het toekennen van de nieuwe zendmachtiging aan Omroep Brabant. Deze vragen
gaan met name over de representativiteit van de Stichtingsraad van Omroep Brabant. GS heeft
advies gegeven met daarin antwoord op de gestelde vragen. Wat betreft de provincie is er geen
belemmering om Omroep Brabant een nieuwe zendmachtiging toe te kennen.
Beheersstatuut ontwikkelbedrijf

Gedeputeerde Staten leggen een nieuw beheersstatuut voor het ontwikkelbedrijf ter besluitvorming voor
aan Provinciale Staten. Het ontwikkelbedrijf is betrokken bij allerlei vastgoedprojecten, als leverancier
van kennis, als verbinder van partijen en als investeerder. Het ontwikkelbedrijf is voor de provincie een
steeds belangrijker instrument om proactief en snel te kunnen inspelen op ontwikkelingen, kansen en
initiatieven die bijdragen aan maatschappelijke doelen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit (recente)
betrokkenheid bij Aviolanda Aerospace in Woensdrecht, De Ploeg in Bergeijk en jachthaven Hermenzeil
in Geertruidenberg.
Om deze proactieve rol goed te kunnen invullen is een nieuw beheersstatuut nodig. Dit regelt onder
meer wat de spelregels zijn voor het verwerven en vervreemden van gronden en opstallen en hoe
Provinciale Staten bij vastgoedzaken betrokken worden.

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 GS een aparte persuitnodiging uit.

Werkbezoek gemeente Geldrop-Mierlo
18 januari | 09:00 uur | Geldrop-Mierlo | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, brengt een werkbezoek aan de gemeente GeldropMierlo. Hij spreekt met het college van B. en W., de fractievoorzitters uit de gemeenteraad over actuele
ontwikkelingen en brengt een bezoek aan organisaties en instellingen. Het werkbezoek wordt afgerond
met een kort persgesprek in het gemeentehuis.
Beste lokale bestuurders en best bestuurde lokale overheid
18 januari | 14:00 uur | ‘s-Hertogenbosch | Wim van de Donk en Anne-Marie Spierings

In het provinciehuis worden door het Binnenlands Bestuur de prijzen voor de beste lokale bestuurders en
best bestuurde lokale overheid toegekend in aanwezigheid van de commissaris van de Koning,
Wim van de Donk. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings houdt het welkomstwoord voor het jaarlijks
congres van het Binnenlands Bestuur.
Statendag
19 januari | 09.30 uur | Provinciehuis | Provinciale Staten

Provinciale Staten komen bijeen op een Statendag. Onderdeel van deze dag is de plenaire
Statenvergadering in de Statenzaal.
Bekijk de dagindeling op http://www.brabant.nl/ps onder Staten Actueel.
Kern met Pit
20 januari | 11.30 uur | CHV Noordkade | Anne-Marie Spierings

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings assisteert bij de uitreiking van predicaten en cheques en de
bekendmaking van het winnend project voor Kern met Pit 2018. Kern met Pit is een initiatief van
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij en stimuleert buurtprojecten om de woonomgeving te
verbeteren.
VPRO Tegenlicht Meet up
23 januari | 19.30 uur | Stadsbibliotheek ’s-Hertogenbosch | Anne-Marie Spierings

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings neemt deel aan de discussiebijeenkomst van VPRO Tegenlicht. Het
onderwerp is Boer zoekt Voedselflat, naar aanleiding van Tegenlicht documentaire over intensieve
akkerbouw.
Koningshoevenabdij
26 januari | 09:00 uur | Tilburg | Wim van de Donk

Op de Koningshoevenabdij steekt de commissaris van de Koning, Wim van de Donk, de eerste spade in
de grond voor de bouw van een waterzuivering.

Weblogs van
Erik van Merrienboer: Is this our place?
Anne-Marie Spierings: Blik op de week

Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx

Brabantse talenten gezicht van campagne Brabant Cultuur
Provincie Brabant investeert in cultureel talent met TalentHub
Provinciepenning en ereburgerschap Brabant toegekend aan Maarten Baas
Tour door Brabant met voorontwerp Omgevingsvisie

Piketdienst
Piketdienst
Afdeling Communicatie van de provincie Noord-Brabant is voor journalisten voor zaken die geen uitstel
kunnen velen ook buiten kantooruren aanspreekbaar en bereikbaar onder nummer 06-27745200.

