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Schriftelijke vragen D66 over verduidelijking dagelijks bestuur

Ons kenmerk

C2275164/4822268
Uw kenmerk

Geachte mevrouw Meeuwis-van Langen

Contactpersoon

H.W. (Erik) Schoone

Bij brief van 14 januari 2021, ingekomen op 15 januari 2021, heeft u namens
de D66 fractie schriftelijke vragen gesteld.

Telefoon

(06) 52 79 44 03
Email

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

hschoone@brabant.nl
Bijlage(n)

1. Hoe legt u aan de Brabanders uit dat u ´niets met Thierry Baudet te maken
heeft´, als minstens één van uw leden deelnam aan een 'soort talkshow' op de
landelijke ledenvergadering van Forum voor Democratie?
Antwoord: Ons College acteert in opdracht van uw Staten om uitvoering te
geven aan de gemaakte afspraken in het Bestuursakkoord ‘Samen,
Slagvaardig, Slim: Ons Brabant’. Voor het overige is het aan ieder individueel
collegelid om zelf de afweging te maken bij welke partijgerelateerde
activiteiten zij deelnemen.

2. Waarom heeft u ervoor gekozen om één van uw collegeleden op de
landelijke ALV van Forum voor Democratie te laten vertellen over de prestaties
van de coalitie en daarmee dus van uw college?
Antwoord: Het College heeft hier niet voor gekozen. Het is aan elk individu
om deze afweging te maken.

3. Wat zijn de gevolgen voor GS van de keuze van gedeputeerde De Bie om
kleur te bekennen m.b.t. de landelijke partijlijn van Forum voor Democratie en
de opvattingen van Baudet? Hij zet zich daarmee immers af tegen de
“JudasAlliantie” (term Baudet) JA21?
Antwoord: Wij blijven ons onverminderd en onveranderd inzetten voor de
uitvoering van het Bestuursakkoord, in gezamenlijkheid met uw Staten.
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4. Hoe rijmt u de opstelling van gedeputeerde De Bie met de eerder door u
verklaarde onafhankelijke Brabantse positie ‘Den Haag is Den Haag, Brabant
is Brabant’?
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Antwoord: Uw vragen zijn inmiddels ingehaald door de realiteit. Voor het
antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar de verklaring die de vijf
fractievoorzitters van de samenwerkende partijen hebben uitgebracht op 16
januari jl. en het duidingsdebat in uw Staten op 22 januari jl.

5. Hoe denkt u een meerderheidssteun voor uw bestuursakkoord te kunnen
behouden, nu een deel van de Brabantse FvD-fractie zich heeft aangesloten
bij de nieuwe politieke partij JA21?
Antwoord: Wij verwijzen u voor het antwoord op deze vraag naar het
duidingsdebat van 22 januari jl. Ons College heeft daarin onder meer
aangegeven zich onverminderd in te spannen om op basis van goede
voorstellen in lijn met de Omgevingsvisie en het Bestuursakkoord tot een
meerderheidssteun te komen voor de gemaakte plannen. Dit op basis van een
open parlementaire samenwerking.

6. Hoe kan een ‘autonoom functionerend doorgaan’ van FvD-Brabant, die
optreedt als een gezamenlijke fractie in Provinciale Staten, nog stabiliteit van
uw bestuur suggereren nu minstens één van de FvD-gedeputeerden landelijk
kleur heeft bekend?
Antwoord: Zie onze antwoorden op voorgaande vragen.

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen
besluit,
namens deze,

C. Thomassen,
programmamanager Ondersteuning Bestuur en Management
(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal door
de verantwoordelijk programmamanager ondertekend)
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