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Technische vragen PVV-fractie: Statenvoorstel 04/23 Verzamelbesluit financiële 
begrotingswijzigingen 
 
1. In een mail aan de leden van het Presidium en de woordvoerders van de 
Commissie Sturen en Verantwoorden van 21 februari over "Statenvoorstellen 
Commissie SenV en PS-vergadering 3 maart" is het volgende vermeld "Tevens is van 
belang om op te merken dat er een Nota van wijziging (aangepast voorstel) wordt 
verwacht, waarin het besluit van het presidium om € 100.000 beschikbaar te stellen 
voor giro 555 voor noodhulp in Turkije en Syrië ook verwerkt is." 
 
Vraag aan de griffie: waar is vastgelegd dat het Presidium besluitvormende 
bevoegdheden zou hebben? 
Dit is gebaseerd op dit stuk: https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-
staten/statenstukken/download?qvi=22523  
Bij urgente hulp sonderen GS bij fractievoorzitters hoe zij over een financiële bijdrage 
denken, waarna GS noodhulp beschikbaar stelt. In dit geval hebben de 
fractievoorzitters in het presidium hierover gesproken, en GS opdracht gegeven 
conform de handelswijze te handelen.  

2. In het presidium van 17 februari heeft 'Gedachtewisseling financiële noodhulp 
Turkije en Syrië' plaatsgevonden. Daarbij heeft het college bij monde van 
gedeputeerde van Gruijthuijsen aangegeven dat er grond is voor het verlenen van 
een financiele bijdrage, en wel in een beleidslijn voor internationale natuurrampen 
uit 2006, die zou zijn vastgesteld in de commissie Bestuur en Middelen. 
a. om welke beleidslijn gaat het concreet? 
In de commissie Bestuur en Middelen van 8 september 2006 is gevraagd om in te 
stemmen met een vaste gedragslijn met betrekking tot de financiële bijdrage van 
de provincie bij nationale hulpacties bij natuurrampen en oorlogsgeweld. Zie: 
https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-
staten/statenstukken/download?qvi=22523 

b. waar zijn de betreffende stukken vindbaar? 
De betreffende stukken zijn raadpleegbaar via: 
https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-
staten/statenstukken/download?qvi=22523 

c. in welke commissie is het concreet vastgesteld, waar zijn de betreffende stukken 
en notulen vindbaar? 

• Dit betreft de commissie Bestuur en Middelen. 
• Voor de stukken zie: https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-

staten/statenstukken/download?qvi=22523 
• Voor de notulen zie: https://brainps.brabant.nl/vergaderingen-ps/historie-

vergaderstukken/historie-statencommissies/historische-
statencommissies_tot/cbm/20060908/download?qvi=23314 

d. In welk beleidskader of ander hoger liggend kader is de 'beleidslijn' concreet 
ingebed? 
Dit betreft het verlenen van noodhulp, dat zich buiten de gebruikelijke kaders 
afspeelt.  
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e. Is dit instrument reeds eerder ingezet? Zo ja, exact bij welke gelegenheden? 
Een verzoek staat uit in organisatie bij team Informatie Control en -Beheer. Het is 
denkbaar dat een antwoord op deze vraag pas volgt na PS-behandeling op 3 
maart.  

f. Hoe verhoudt zich deze 'beleidslijn' tot de in 2010 gevoerde kerntakendiscussie? 
De beleidslijn provinciale bijdrage aan nationale hulpactie wordt beschouwd als 
een eigenstandige kader en, zoals vermeld in de richtlijn zelf, een vaste gedragslijn. 
De vraag of het verstrekken van deze specifieke noodhulp al dan niet tot de 
kerntaken van de provincie behoort, is voorts aan de orde geweest in het presidium 
van 17 februari jl. 

g. Hoe verhoudt zich deze 'beleidslijn' tot de daarbij vastgestelde Agenda van 
Brabant, waarin mondiaal beleid géén kerntaak van de provincie meer is? 
In de vastgestelde Agenda van Brabant is een thematische uitwerking van 
kerntaken opgenomen. De beleidslijn provinciale bijdrage aan nationale hulpactie 
maakt hiervan geen onderdeel uit. De vraag of het verstrekken van deze specifieke 
noodhulp al dan niet tot de kerntaken van de provincie behoort, is voorts aan de 
orde geweest in het presidium van 17 februari jl. 

h. Binnen welk instrumentarium zou een financiële bijdrage verstrekt worden?  
Een begrotingswijziging is als onderdeel van het Verzamelbesluit op de gebruikelijke 
wijze aan Provinciale Staten voorgelegd; de post “onvoorzien” zal worden benut 
voor de financiële dekking. Zie: https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-
staten/statenstukken/download?qvi=22523 
 
3. In het statenvoorstel bijlage 2 wordt over 'Samen werken aan brede welvaart' 
gesteld "De Statenmededeling Uitvoeringsagenda Samen werken aan Brede 
Welvaart 2022-2023 is inhoudelijke geaccordeerd door uw staten." 
a. wanneer hebben Provinciale Staten de Uitvoeringsagenda samen werken aan 
brede welvaart inhoudelijk geaccordeerd? 
Op 1 november 2022 is de Uitvoeringsagenda Samen Werken aan Brede Welvaart 
2022-2023 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Het vaststellen van een 
uitvoeringsagenda is een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten.  

Gedeputeerde Lemkes heeft daarover vervolgens in de Agendavergadering een 
oordeelsvormende bijeenkomst aangevraagd, met als doel een “gedachtewisseling 
over de implementatie van de uitvoeringsagenda”. De Agendavergadering van 21 
november ging akkoord met dit verzoek.  
Tijdens de bijeenkomst meldde de fractie van de PVV niet in te stemmen met de 
Statenmededeling, en derhalve niet met de verwerking van de begrotingswijziging in 
het eerstvolgende Sturing- en Verantwoordingsdocument. De fractie pleitte voor 
een Statenvoorstel om een duidelijke financiële afhechting plaats te laten vinden.  

Op 19 december heeft de Agendavergadering bepaald dat de financiële 
begrotingswijziging volgend uit de Statenmededeling kan worden verwerkt in het 
‘Statenvoorstel 04/23 Verzamelbesluit financiële begrotingswijzigingen’. 

b. Binnen welk beleidskader valt de Uitvoeringsagenda Brede Welvaart? 
In de uitvoeringsagenda Brede Welvaart (zie p. 9) staat het volgende: “binnen 
‘Sturen met Kaders’ is het gebruikelijk dat elke uitvoeringsagenda vooraf wordt 
gegaan door een beleidskader. Brede welvaart is echter een samenbindend thema 
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uit de omgevingsvisie dat, in de al vastgestelde en nog vast te stellen beleidskaders, 
wordt uitgewerkt. De uitvoeringsagenda brede welvaart voegt een sociaal-
maatschappelijke aanpak toe aan hoe wij werken binnen de provinciale kaders. Dit 
betekent dat we meteen een gerichte uitvoeringsagenda ontwikkelen en géén 
beleidskader. Zodat brede welvaart gezamenlijk en in samenhang wordt uitgewerkt 
in al het provinciaal beleid”.  

c. Wanneer hebben Provinciale Staten dat betreffende Beleidskader vastgesteld? 
Niet van toepassing gelet op antwoord vraag 3b 
 
d. de uitvoeringsagenda Brede Welvaart is besproken in een Themabijeenkomst 
Samenleving. De middelen voor de uitvoeringsagenda komen volgens de 
begrotingswijziging uit de portefeuille Bestuur en Veiligheid. Graag toelichting op dit 
geschuif met portefeuilles.  
In het addendum op het Bestuursakkoord 2020-2023 staat hierover: “Ter stimulering 
wijzen wij aanvullend op de coördinerend portefeuillehouder voor digitalisering een 
coördinerend portefeuillehouder aan voor brede welvaart. Gezondheid maakt 
onderdeel uit van deze coördinerende portefeuille Brede Welvaart. Deze portefeuille 
kent een eigen budget en formatie voor de coördinerende taken op 
organisatiebreed niveau”. Dit werkbudget is geraamd onder begrotingsprogramma 
1: Bestuur en Veiligheid. Omdat het werkbudget in relatie gezien dient te worden 
met het coördinerend portefeuillehouderschap, was dit het best passende 
programma om het budget centraal te ramen.   
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