Openbare besluiten en activiteiten van Gedeputeerde Staten
30 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.

1. Treasury jaarplan 2018

Gedeputeerde Staten leggen het Treasury Jaarplan 2018 voor aan Provinciale Staten. Vanwege de lage
rentestand zijn vorig jaar diverse maatregelen genomen om het doelrendement van € 122,5 miljoen per
jaar op de beleggingen te halen. Met deze inzet wordt naar verwachting ook in 2018 het
doelrendement gehaald. Als de marktrente echter laag blijft, staat de doelstelling vanaf 2020 onder
druk.
2. Accountantscontrole

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben voor de accountantscontrole 2017 het normenkader
vastgesteld. In het normenkader is alle wet- en regelgeving opgenomen die relevant is voor de financiële
rechtmatigheidscontrole door de accountant.
3. Innovatiestimulering topsectoren

Gedeputeerde Staten stellen voor aan Provinciale Staten om 3,5 miljoen euro bij te dragen aan de
regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) in 2018. De provincie zet hiermee de huidige
samenwerking met het Rijk voort. Rijk en regio hebben ieder een gelijk aandeel in de financiering van de
regeling. Doel is om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf te stimuleren, ook over regiogrenzen heen.
4. Statiegeldalliantie

Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de provincie Noord-Brabant zich aansluit bij de
Statiegeldalliantie. Deze alliantie vraagt aan de Nederlandse regering om het huidige statiegeldsysteem
in 2018 uit te breiden tot blikjes en alle grote én kleine PET-flessen in Nederland. De provincie NoordBrabant sluit zich aan, omdat ook zij geconfronteerd wordt met zwerfafval waarvan deze flesjes en
blikjes een groot deel van uitmaken. Hergebruik van deze flessen en blikjes in een statiegeldsysteem
heeft positieve effecten op duurzaamheid, natuur en milieu.

5. Subsidie voor Smart City Retail project in Roosendaal

Gedeputeerde Staten geven een subsidie van 100.000 euro aan de gemeente Roosendaal als
cofinanciering voor het project Smart City Retail. Met dit project wil Roosendaal haar binnenstad inzetten
als proeftuin voor digitale technologie. Het project maakt deel uit van de binnenstadsaanpak, waarin de
gemeente samen met winkeliers, vastgoedeigenaren en inwoners in verschillende projecten werkt aan
een aantrekkelijke en levendige binnenstad en het verminderen van leegstand.
6. Groeistrategie voor midden- en kleinbedrijf

Gedeputeerde Staten reageren op het SER-advies over een groeistrategie voor het brede MKB.
Gedeputeerde Staten gaan mede naar aanleiding van het advies de huidige regionale en landelijke
ondersteuningsmogelijkheden analyseren. Zij bekijken op basis daarvan of en hoe de provincie kan
bijdragen aan het benutten van de groeipotentie van het hele midden- en kleinbedrijf in Brabant.

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.

Herdenkingsbijeenkomst watersnoodramp
1 februari | 10.30 uur | Ouwerkerk | Johan van den Hout

Gedeputeerde Johan van den Hout vertegenwoordigt het provinciebestuur tijdens de Nationale
herdenkingsbijeenkomst van de watersnoodramp in 1953 (Watersnoodmuseum, Weg van de
Buitenlandse Pers 5).
Energietop Metropoolregio Eindhoven
1 februari | 13.00 uur | Nuenen (theater Het Klooster) | Anne-Marie Spierings

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings zal deelnemen aan een paneldebat op de energietop
Metropoolregio Eindhoven. Gemeenten, bedrijven en andere belanghebbenden zullen op deze top
spreken over het belang van een regionale energie alliantie.
Ingebruikname nieuwe randweg
1 februari | 15.00 uur | Haps | Christophe van der Maat

Het verkeer heeft er inmiddels al gebruik van genomen, maar op 1 februari nemen gedeputeerde
Christophe van der Maat en wethouder Gerard Stoffels van gemeente Cuijk samen met een aantal
jeugdige inwoners van Haps de nieuwe komomleiding van de N264 bij Haps in gebruik. Met de
ingebruikname van de nieuwe randweg hoeft het verkeer niet langer door de kern van Haps te rijden en
wordt symbolisch ‘nieuw leven’ gegeven aan de kern van het dorp.
De Posthoorn, Kerkstraat 6 Haps.
Statendag
2 februari | 09.30 uur | Provinciehuis | Provinciale Staten

Provinciale Staten komen bijeen op een Statendag.
Bekijk de dagindeling op http://www.brabant.nl/ps onder Staten Actueel.

Winterschool ‘Urban nodes and places’
1 februari | 19.00 uur | Eindhoven | Erik van Merrienboer

Gedeputeerde Van Merrienboer gaat in gesprek met deelnemers aan de Winterschool ‘Urban nodes
and places’, georganiseerd door de TU/e , met medewerking van de gemeenten Waalre, Eindhoven en
Valkenswaard en de provincie Noord-Brabant. Tijdens de Winterschool, die plaatsvindt van 27 januari
t/m 4 februari 2018, gaat een internationale groep van studenten aan de slag met onderzoek en
ontwerp voor de ontwikkeling van knooppunten aan de HOV-as Eindhoven-Waalre-Valkenswaard.
Daarbij worden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit gecombineerd met het ontwikkelen
van aantrekkelijke en goed functionerende plekken en gebieden.
Symposium Landschap
7 februari | 13.00 uur | Provinciehuis | Johan van den Hout en Erik van Merrienboer

Gedeputeerden Van den Hout en Van Merrienboer voeren het woord tijdens het symposium Landschap,
georganiseerd door Natuurmonumenten, Brabants landschap en de provincie Noord-Brabant.
Grensgebied De Kempen
7 februari | 16.00 uur | Hamont-Achel | Johan van den Hout

Gedeputeerde Johan van den Hout ondertekent namens de provincie de samenwerkingsovereenkomst
Grensgebied De Kempen (Michielsplein 3, Hamont-Achel).
Symposium: Bestemming Strijp-T
8 februari | 09.00 uur | Eindhoven | Erik van Merrienboer

Past het maken van een traditioneel bestemmingsplan nog wel in de huidige tijdsgeest? Deze vraag staat
centraal op het minisyposium ‘Bestemming Strijp-T: andere tijden, ander bestemmingsplan’.
Gedeputeerde Erik van Merrienboer neemt tijdens dit symposium deel aan een paneldebat.
Ereboktoraat
10 februari | Bokkendonk (St. Michelsgestel) | 17:00 uur | Wim van de Donk

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, woont in Bokkendonk, in de Ruwenberg, de
uitreiking van een Ereboktoraat aan oud minister-president Jan Peter Balkenende bij. Eerdere ontvangers
van een Ereboktoraat waren onder meer Gerrit Braks, Onno Ruding, Willem Vermeend, de commissaris,
Frans Timmermans en Yvo Opstelten.
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Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
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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.

