Agenda woordvoerdersoverleg thema Economie A Internationalisering 17
november 2017
1. Opening en mededelingen
2. Bespreekpunten
A. De volgende bespreekpunten zijn aangedragen:

1.

Z

Onderwerp

Aanvrager(s)

Korte motivatie
achtergrond

Ontwikkeling circulaire
economie

GroenLinks

Dit college heeft de ambitie om
vanuit een dynamische
uitvoeringsagenda de transitie
naar een circulaire economie te
versnellen, samen met partners en
met bedrijven in de lead. De
vraag is welke ambitie dit college
precies voor ogen heeft in termen
van doelen en maatschappelijke
effecten, wat hiervoor door de
provincie gedaan wordt, hoeveel
geld ermee gemoeid is en wat het
tot nu toe heeft opgeleverd.

2.

Brede welvaart en sturing
op economie

GroenLinks

Het economisch programma van
de provincie is via de diverse
fondsen (innovatiefonds, MKB+faciliteit e.d.) voor een belangrijk
deel gericht op de aanbodkant
van de economie. De vraag is of
en in hoeverre met het
ontwikkelen en uitvoeren van dit
beleid rekening wordt gehouden
met de conjunctuur (jaagt de
provincie de economie niet te veel
aan, gegeven de beperkte
capaciteit van de arbeidsmarkt en
het feit dat het besteedbaar
inkomen van huishoudens de
afgelopen jaren nauwelijks is
gestegen). Met andere woorden,
zou het niet verstandig zijn om
meer te investeren in het
verbeteren van de situatie op de
arbeidsmarkt
(flexicurity/werkzekerheid en
opleidingen) en in het structureel
verlagen van de lasten van
burgers, bijvoorbeeld op het

gebied van wonen en energie?
Met name de flexibiliteit op de
arbeidsmarkt en het constant
blijven van het besteedbaar
inkomen zijn er de oorzaak van
dat de brede welvaart in
Nederland en ook in Brabant de
afgelopen jaren nauwelijks is
toegenomen.

B. Doorkijk
»

Lange termijn planning GS, met een concrete blik op de komende zes maanden

»

Stand van zaken aangenomen moties en toezeggingen

Gedeputeerde Pauli houdt een korte presentatie over lopende dossiers en een doorkijk naar komende
dossiers (op hoofdlijnen). Ook komt hierbij de relatie met het nieuwe regeerakkoord kort aan bod.
Opmerking: het actuele overzicht van de lange termijn planning GS en de stand van zaken
aangenomen moties en toezeggingen wordt zodra dit beschikbaar is bij deze agenda gevoegd.

3. Wat verder ter tafel komt
4. Sluiting

Lange Termijn Planning (versie 08-11-2017)
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Provincie Noord-Brabant

Stand van zaken moties en toezeggingen per 8 november 2017
Overzicht van 26-3-2015 tot 31-12-2099

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

4019358

Actuele motie M3 BREXIT en Brabant: verzoeken
Gedeputeerde Staten te onderzoeken of er
eventueel Nederlandse of buitenlandse bedrijven
zijn met vestigingen in het VK die een verhuizing
naar het Europese vaste land overwegen; naar
inzicht van GS, de meest passende actieve lobby te
voeren om de kans te vergroten dat deze bedrijven
zich in Brabant willen vestigen en binnen het
mandaat van GS, additionele acquisitie middelen in
te zetten een eventueel vergrootte mogelijkheid die
zich hierdoor aandient te kunnen benutten.
Gedeputeerde Pauli zegt toe het breedbandfonds te
evalueren en medio 2017 met een voorstel te komen
over de toekomst van het Breedbandfonds Brabant

Eventuele kansen voor vestiging van bedrijven vanuit de UK naar
Nederland zullen via de BOM en NFIA worden opgepakt. Op hel
moment dat er leads zijn die succesvol zijn geweest, zullen wij dit
mededelen. Vanwege bedrijfsgevoelig karakter kunnen we u hier
op dit moment nog niet over informeren.

Provinciale Staten
d.d. 24-06-2016

L.W.L.
Pauli

4122969

PS 02-12-2016

L.W.L.
Pauli

4129647

PS 16-12-2016

L.W.L.
Pauli

4129746

PS 16-12-2016

L.W.L.
Pauli

4180704

Provinciale Staten

L.W.L.

Afgedaan

Tijdens Platform Internationalisering (7 juli 2017) is door de BOM
een update gegeven over mogelijke leads sinds de motie. Ook is
een update voorzien over het thema Brexit tijdens het platform
Internationalisering op de Statendag van 15 december.
De evaluatie van het breedbandfonds is in februari 2017
afgerond en de resultaten zijn weergegeven in het rapport van
KplusV. In samenhang met de bestuursopdracht digitalisering
wordt een voorstel voorbereid over de toekomst van het fonds
(zie tevens toezegging 4187375).
Het Uitvoeringsprogramma innovatie High Tech Systemen en
Materialen 2017 - 2020 kent een trapsgewijze aanpak. Het
college komt begin 2018 met een aanvullende begrotingswijziging
voor de financiering van de (overige) programmalijnen C en D
binnen het uitvoeringsprogramma.

Gedeputeerde Pauli heeft ter zake het statenvoorstel
98 / 16 naar aanleiding van de bijdrage van de
heer Steenbakkers toegezegd dat er nog met
financieringsvragen naar staten wordt gekomen
maar dat die nog een paar maanden op zich laten
wachten.
De gedeputeerde zegt toe naar aanleiding van de
Het college werkt toe naar een valorisatieprogramma voor heel
bijdrage van de heer Steenbakkers dat de Staten de Brabant. Dit mede naar aanleiding van de 'Evaluatie
valorisatieprogramma's met de startersfinanciering
valorisatieprogramma's Noord-Brabant' (zie Statenmededeling
op schrift ontvangen
4099674, 18/10/2016). U bent schriftelijk geïnformeerd over he
toekomstplan startup-ondersteuning via het Statenvoorstel 68/17
'Procedure wensen en bedenkingen inzake oprichting
Valorisatiefonds Brabant'. Hiermee is de toezegging afgedaan.
Motie M1 De Toekomst van Brabant: Verzoeken het Er is in de begroting een verwijzing opgenomen als reactie op de

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
10-11-2017

Pauli

4180804

Provinciale Staten
21-04-2017

L.W.L.
Pauli

4187375

PS d.d.
21-04-2017

L.W.L.
Pauli

4208064

PS 20-11-2017

L.W.L.

Inhoud motie Į toezegging

Stand van Zaken

College om een 'Toekomstige Talenten' Agenda van
Brabant 2025 op te stellen en hierover bij de
behandeling van de begroting van 2018 met
voorstellen naar PS te komen.

motie.
Deze is te vinden onder 'Inleiding begroting 2018, overstijgende
thema's uit bestuursakkoord'.

Er is een Memo gedeputeerde naar PS verzonden (01-11-2017),
als aanvullende informatie op de tekst in de begroting.
Motie M16b Brabantse ZZP Voucher:Vragen GS te In de motie wordt gerefereerd aan een project in Amsterdam. Dat
onderzoeken of het mogelijk is om in Noord-Brabant wordt dit najaar geëvalueerd. Alvorens zelf een regeling in het
een scholingsvoucher in het leven te roepen voor
leven te roepen, lijkt het ons college raadzaam de resultaten
ZZP-ers die minimaal twee jaar actief zijn en met een daarvan af te wachten zodat we de ervaringen mee kunnen
inkomen tot maximaal 120 procent van het Sociaal
nemen in ons onderzoek.
Wettelijk Minimum.
Overigens wordt ook in Brabant geëxperimenteerd rond scholing
van ZZP-ers, onder andere in het project "Innovatieve
kennisoverdracht ZZP'ers West-Brabant". Wij zullen bezien, op
basis van de resultaten daarvan, of verbreding in de rede ligt,
dan wel dat een combinatie van scholingsmogelijkheden mogelijk
is.
Ged. Pauli zegt toe bij de uitwerking van de
In de Bestuursopdracht Digitalisering wordt de evaluatie van het
bestuursopdracht over digitalisering ook te kijken
Breedbandfonds en een voorstel over de toekomst van het
naar de gevolgen voor de arbeidsmarkt en het
Breedbandfonds Brabant meegenomen. Op 1 december vindt een
arbeidsmarktbeeid. Tevens hierin mee te nemen de
oordeelsvormende PS bijeenkomst rondom de evaluatie van het
evaluatie van het breedbandfonds en een voorstel
Breedbandfonds Brabant plaats. Op 23 februari 2018 wordt een
over de toekomst van het Breedbandfonds Brabant
Statenvoorstel Digitalisering aangeboden aan PS. Onderdeel
(zoals toegezegd in PS van 2 december 2016).
daarvan is de evaluatie en zijn voorstellen over de toekomst van
het Breedbandfonds Brabant, naast andere
digitaliseringsvoorstellen.

Gedeputeerde Pauli zegt toe om na de zomer het

Digitalisering wordt ook ter hand genomen in het
Arbeidsmarktbeleid. In het kader van Pact Brabant wordt door
BZW, SER, Reshoring Connection en provincie verkend welke
kansen digitalisering en robotisering biedt voor de arbeidsmarkt.
Daarin worden tevens verbindingen gelegd met initiatieven die
zich daarop richten als JADS, Robot academie etc. Dit moet leiden
tot gemeenschappelijke aanpak voor verzilveren kansen als
gevolg van digitalisering en robotisering.
Via Memo Gedeputeerde wordt de rapportage studie Kennis en

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
Pauli
4232672

4259538

4259548

Inhoud motie Į toezegging

Stand van Zaken

rapport van Technopolis ten aanzien van de studie
naar kennis en onderwijs te doen toekomen.
Ged. Pauli zegt toe: PS krijgen de wekelijkse Haagse
lobbybrief; als dat niet zo is gaat de gedeputeerde
dat organiseren.

onderwijs van Technopolis aangeboden aan de
procedurevergadering van 20 november a.s.
Dhr. Pauli heeft dit idee besproken in de rondvraag van het IPO
bestuur op 21 september j.l.
Het ipo gaat hierover nadenken en komt hier op terug bij de
provincie Noord-Brabant. Wordt vervolgd.
We geven een toelichting op het provinciaal financieel
instrumentarium voor het innovatief MKB tijdens de
themabijeenkomst over het innovatiefonds en het valorisatiefonds
op 17 november. Dit in overleg met de griffie.
Memo van Gedeputeerde Pauli is op d.d. 24-10-2017
aangeboden aan
PS met nummer 4265852.

Woordvoerdersov
erleg Bestuur en
Financiën d.d.
07-07-2017
Provinciale Staten
d.d. 22-09-2017

L.W.L.
Pauli

L.W.L.
Pauli

Een themabijeenkomst te organiseren rondom het
provinciaal financieel instrumentarium voor
bedrijven, in breed perspectief

Provinciale Staten
d.d. 22-09-2017

L.W.L.
Pauli

De algemene voorwaarden van de Europese
Investeringsbank (EIB) en het Europees
Investeringsfonds (EIF), zoals ze op dit moment
beschikbaar zijn, aan PS te doen toekomen

Afgedaan

Afgedaan

Afgedaan

