Agenda woordvoerdersoverleg thema Economie en Internationalisering 26 oktober 2018
Opening en mededelingen
1. Bespreekpunten
A. Doorkijk
Lange termijn planning GS, met een concrete blik op de komende zes maanden.

B. Door fracties en Z of Gedeputeerde Staten (GS) aangedragen bespreekpunten

Onderwerp
1

Dierproeven

Aanvrager(s)

Korte motivatie Z achtergrond

PVV

De fractie van de PVV wil graag een vraag stellen over een vervolg op de
expertmeeting dierproeven.

2

MKB-PLUS-faciliteit

GroenLinks

De fractie van GroenLinks wil graag van de gedeputeerde weten hoe de MKB-PLUSfaciliteit zich ontwikkelt. Hoeveel leads zijn er (hoeveel bedrijven doen er een
aanvraag)? Welk type bedrijven, welke hoek/business, welke bedragen vragen ze aan
en in welke vorm (leningen, aandelenkapitaal)? Hoeveel leads zijn gehonoreerd
(aanvragen toegewezen)? Kan er iets worden gezegd over de criteria (zijn het de
juiste)? Beweegt de faciliteit zich al met al in de gewenste richting?

3

Digitale agenda

GS

Gedeputeerde Pauli geeft de woordvoerders Economie en Internationalisering een
update over de digitale agenda.

4

MindLabs

GS

Met de Statenmededeling van 25 september 201 8 en de Memo Gedeputeerde van 1 1
oktober 201 8 zijn PS geïnformeerd over het MIPP project MindLabs. Gedeputeerde
Pauli neemt de woordvoerders graag mee in de laatste stand van zaken.

5

Blik op uitvoering

GS

Gedeputeerde Pauli neemt de woordvoerders aan de hand van een infographic mee in

bestuursakkoord 2015

de stand van zaken van de portefeuille Economie en Internationalisering: wat is

2019

afgesproken in het bestuursakkoord 2015-2019? Hoe staat het met de uitvoering? Wat
is er nog te verwachten?

C. Moties en toezeggingen
Stand van zaken aangenomen moties en toezeggingen

2. Wat verder ter tafel komt
3. Sluiting

Lange Termijn Planning (versie 10-10-2018)
Procedurevergadering 22-10-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cydus

Type document

Dossier

Pauli

Economie en internationalisering

Overig

Statenmededeling

Motie arbeidsmigranten

Pauli

Economie en internationalisering

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling Voortgang Mindlabs

Pauli

Economie en internationalisering

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling Voortgang samenwerking HbM-HbR-PNB ihkv Havenstrategie Moerdijk

Pauli

Economie en internationalisering

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling Bouwstenen circuliare economie

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Procedurevergadering 03-12-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Pauli

Economie en internationalisering

Uitvoering/voortgang

Pauli

Economie en internationalisering

Uitvoering/voortgang

Type document

-

Dossier

Staten mededeling MKB Plusfaciliteit: sluiten overeenkomsten met NI A en EIF inzake leningenkant

Het dossier wordt
doorgeschoven naar
het eerste kwartaal
2019 omdat het
overleg met
NIA/Invest-NL en de
EIB nog gaande is.
Op basis van nieuwe
inzichten is het
uitvoeringsprogramma
high tech gesplitst.
Het dossier wordt
later aangeboden
omdat marktpartijen
iets meer tijd nodig
hebben om tot een
gedegen
projectvoorstel te
komen.

Economie en internationalisering

Uitvoering/voortgang

Staten voorstel

Uitvoeringsprogramma innovatie HTSM 2020: programmalijn crossover Smart
data

Pauli

Economie en internationalisering

Uitvoering/voortgang

Statenvoorstal

Zienswijze samenwerking HbM-HbR-PNB ihkv Havenstrategie Moerdijk

Economie en internationalisering

Uitvoering/voortgang

Reden van wijziging

h h ľ
Uitvoeringsagenda havenstrategie: Voortgang samenwerking en
a enme e e ing procesjnrjchtjng Moerdijk provincie en Rotterdam

Pauli

Pauli

Uiterste
besluitv.
datum

.
. |
a envoors e

Uitvoeringsprogramma innovatie HTSM 2020: programmalijn Agrofood
innovation

Op basis van nieuwe
inzichten is het
uitvoeringsprogramma
high tech gesplitst.
Het dossier wordt
later aangeboden
omdat marktpartijen
iets meer tijd nodig
hebben om tot een
gedegen
projectvoorstel te
komen.

Procedurevergadering 17-12-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleld/P&C-cydus

Type document

Dossier

Pauli

Economie en internationalisering

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Resultaten internationalisering

Moment Beleid/P&C-cydus

Type document

Dossier

Uiterste
beslultv.
datum

Reden van
wijziging

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Procedurevergadering 01-01-2019
Portefeuillehouder

Pauli

Thema

Economie en internationalisering

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Eerste voortgangsrapportage Logistics Community Brabant

Omdat LCB
officieel per 1
april 2018 van
start is gegaan,
komt de eerste
jaarrapportage
in mei 2019 en
wordt
aangeboden na
de
zomervakantie
2019. Wel
wordt PS via de
begroting 2019
op hoofdlijnen
over de
voortgang
geÃ'nformeerd.

Provincie Noord-Brabant

Stand van zaken moties en toezeggingen per 10 oktober 2018
Overzicht van 26-3-2015 tot 31-12-2099
Stuknr. Vergadering POHO
4129647

PS 16-12-2016

L.W.L.
Pauli

4235552

Woordvoerdersov
erleg Bestuur en
Financiën d.d.
07-07-2017

L.W.L.
Pauli

4283212

Provinciale Staten
d.d. 17-11-2017

L.W.L.
Pauli

4283830

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

L.W.L.
Pauli

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

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.
Toezegging uit het woordvoerdersoverleg Bestuur
en Financiën van d.d. 07-07-2017 door
gedeputeerde Pauli overhoe statenleden zich over
het IPO willen laten informeren over agenda en
begroting e.d.
Gedeputeerde Pauli zegt toe jaarlijks een
voortgangsrapportage, inclusief voortgang op de
KPI's, van Logistics Community Brabant aan PS te
doen toekomen.

Er staan twee dossiers opgenomen in de lange termijn planning
voor dit najaar. Hierover is tevens een memo gedeputeerde
gestuurd op 15/11/2017

4/6/2018 Met gedeputeerde is afgesproken om in de begroting
2019 melding te maken van tussentijdse voortgang. Daardoor zijn
de Statenleden op hoofdlijnen bekend met de voortgang. Tevens
vermelden wij dat dat wij vóór de zomer van 2019 de 1ste
voorgangsrapportage aanleveren aan PS . LCB is op 1 april
2018 officieel gestart. Jaarlijkse voortgangsrapportages
verschijnen dus in mei.

1 jaar na de operationele start van het LCB op 1 april 2018.
Gedeputeerde Pauli zegt toe om een bijeenkomst te Na ambtelijk contact met de gemeente wordt nu de vraag
organiseren met de scheepvaartindustrie uit het Land concreter gemaakt door gemeente Werkendam en de organisatie
van Heusden å Altena over verduurzaming en
Werkendam Maritime Industries (WMI). Er zijn al meerdere sessies
breder, en desgewenst experts van BOM en
met de bedrijven geweest en er is ook al contact met de BOM
Europese fondsen te laten aansluiten bij het gesprek. voor het energiefonds om de duurzaamheidskansen te bespreken.
Er is ook regelmatig overleg met gemeente Woensdrecht voor
kruisbestuiving tussen de scheepsvaartindustrie en de aerospace
industrie.
Gemeente Werkendam en WMI zullen gezamenlijk laten weten
waar nog behoefte aan is qua bijeenkomst Z werksessie. Wanneer

Afgedaan

Stuknr Vergadering POHO

4349819

4349821

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

L.W.L.
Pauli

L.W.L.
Pauli

Inhoud motie ļ toezegging

Motie M61A - Bestuursopdracht arbeidsmigratie:
verzoeken Gedeputeerde Staten op om in
samenwerking met de Brabantse gemeenten, het
PON en BrabantAdvies, inzichtelijk te maken welke
knelpunten er bestaan als het gaat om het brede
maatschappelijke vraagstuk arbeidsmigratie; te
beschrijven welke rol de provincie dient te spelen bij
arbeidsmigratie; voorafgaand de behandeling van
de begroting voor 2019 aan Provinciale Staten
voorstellen te doen over de rol van de provincie als
het gaat om de maatschappelijke opgave
arbeidsmigratie.
Motie M11 - Digitalisering: Roepen Gedeputeerde
Staten op om het versterken van digitale
vaardigheden bij Brabanders op te pakken in een
cross-over tussen de programma's digitalisering en
sociale veerkracht; Hiervoor voor de begroting
2019 met een voorstel richting Provinciale Staten te
komen; De aanpak in samenwerking met
netwerkpartners zoals Cubiss, Stichting Lezen å
Schrijven en netwerkorganisaties samen te stellen en
op te pakken.

Stand van Zaken
deze vraag geconcretiseerd is, zal indien gewenst vanuit de
gemeente en het WMI ambtelijk verder gewerkt worden aan een
bijeenkomst of een sessie.
Op 25 september 2018 hebben wij u hierover een
Statenmededeling gestuurd. In de begroting 2019 wordt een
voorstel opgenomen voor de allocatie van de benodigde
middelen.
We gaan met een integraal team aan de slag met deze
bestuursopdracht, bestaande uit arbeidsmarktbeleid,
Huisvesting/Wonen, Werklocaties, Sociale Veerkracht en
Handhaving/Ondermijning.

Naar aanleiding van uw motie zijn wij aan de slag gegaan met
het in beeld brengen van de complexe materie en het zoeken naai
adequate oplossingsrichtingen. Daartoe hebben wij het PON
gevraagd om een offerte uit te brengen. De offerte van het PON
is besproken met enkele belanghebbende partijen waaronder
Tilburg University, JADS en Cubiss. De complexiteit van de
problematiek bleek nog onvoldoende gevangen te worden. We
hebben vervolgens nog eens kritisch naar het voorstel van het
PON gekeken en bezien hoe we deze opdracht kunnen
aanscherpen. De volgende opdrachten worden uitgezet:
^
verdiepende analyse op basis van de achterliggende data
van de monitor Sociale veerkracht die betrekking hebben op
hulpbronnen die met digitalisering te maken hebben.
^
ophalen best practices binnen Brabant, o.a. via Sterk
Brabant, Cubiss, JADS en Stichting Lezen en Schrijven.
^
inventarisatie van huidige beleid bij B5 en M7 op dit thema,
incl. eventuele behoeften m.b.t. rol van de provincie.
Op basis van deze input gaan we handelingsperspectieven
uitwerken. Daarbij verkennen we welke koppeling te maken is met
de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Hierin is o.a. opgenomen
dat het kabinet partijen, die mensen met beperkte digitale scholing

Afgedaan

Stuknr Vergadering POHO

Inhoud motie ļ toezegging

4384802

Provinciale Staten
d.d. 29-06-2018

L.W.L.
Pauli

Gedeputeerde Pauli zegt toe om bij ieder P&C
moment PS te informeren over de voortgang van de
maatschappelijke opgaven uit de
Digitaliseringsagenda

4384821

Provinciale Staten
d.d. 29-06-2018

L.W.L.
Pauli

4411084

Provinciale Staten
d.d. 31-08-2018

L.W.L.
Pauli

4420225

Provinciale Staten
d.d. 31-08-2018

L.W.L.
Pauli

4420226

Provinciale Staten
d.d. 31-08-2018

L.W.L.
Pauli

Gedeputeerde Pauli zegt toe met Gedeputeerde
Swinkels in gesprek te zullen gaan over de
betrokkenheid van Cubiss in de uitwerking van de
motie Digitale Vaardigheden, onder
verantwoordelijkheid van Swinkels
Motie - M4: Betaalbare zorginnovaties; Verzoeken
Gedeputeerde Staten om bij de
haalbaarheidsonderzoeken naar kansen voor
marktintroductie ook te kijken naar de
betaalbaarheid en toegankelijkheid (vergoeding)
van de toekomstige producten;
Hierover te rapporteren aan PS.
Gedeputeerde Pauli zegt toe PS nog dit jaar te
informeren over actuele cijfers van toerisme in
Brabant en - in samenwerking met gedeputeerde
Van Merrienboer - ontwikkelingen in de aanpak van
recreatieparken .
Gedeputeerde Pauli zegt toe de KPI's voor het
uitvoeringsprogramma Life sciences en health aan te
scherpen aan de hand van de business cases waar
financiering aan wordt verleend en PS hierover te
informeren.

Stand van Zaken
extra scholing bieden, wil ondersteunen. Op die manier werken
we eind 2018 toe naar een aanpak voor het versterken van
digitale vaardigheden bij Brabanders.
Na de behandeling van het Statenvoorstel hebben we het
formeren van een ambtelijke projectgroep ter hand genomen en
zijn we thans bezig met het opstellen van een programmatische
aanpak voor de programmalijnen (1) Maatschappelijke opgaven,
(2) kenniseconomie, (3) optimale connectiviteit en (4) fit for future.
Zoals gebruikelijk zullen wij u in de P&C over de voortgang van
elk van deze programmalijnen informeren.
Zie de stand van zaken bij de betreffende motie (4349821).

We streven er naar om voor de procedurevergadering van 3
december 2018 de informatie aan te leveren.

Afgedaan

