Provincie Noord-Brabant

Stand van zaken moties en toezeggingen per 22 augustus 2018
Overzicht van 26-3-2015 tot 31-12-2099

Z toezegging

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie

4068497

Provinciale Staten
d.d. 23-09-2016

C.A. van
der Maat

4122924

PS 02-12-2016

J.J.C. van
den Hout

Toezegging uit de vergadering van PS d.d. 23
De wens van PS om te monitoren op kengetallen is kenbaar
september 2016 door Gedeputeerde Van der Maat gemaakt aan de Schoonmaak Coöperatie. De Schoonmaak
over het over 2 jaar informeren van Provinciale
Coöperatie heeft de managementinformatie hier inmiddels op
Staten over de ervaringen met betrekking tot de
aangepast en er zal in het najaar van 2018 een rapportage aan
Schoonmaak Cooperatie.
PS aangeboden worden.
Gedeputeerde Van den Hout gaat na of er een
SVZ 5 februari 2018
betere systematiek kan komen t.a.v. het controleren Er is inmiddels een handreiking ontwikkelt met een landelijke
op lege vergunningen bij veehouderijen
aanpak voor het toezicht en handhaving op onbenutte
ontwikkelingsruimte. De provincie is inmiddels gestart met toezicht
en handhaving hierop.
Het onderzoek naar de mogelijkheden om onbenutte ruimte terug
te laten komen in het PAS-systeem (technisch onderzoek) is nog niet
afgerond. De verwachting is dat dit medio 2018 wordt afgerond.
Wij zullen u voor de zomer via een memo op de hoogte brenge

4129647

PS 16-12-2016

L.W.L.
Pauli

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

Stand van Zaken

SvZ 11 juli 2017
Op verzoek van Noord-Brabant is landelijk afgesproken dat
uiterlijk op 1 januari 2018 een onderzoek wordt uitgevoerd ihkv
de uitgifte van ontwikkelingsruimte. In dit onderzoek wordt ook
gekeken naar de mogelijkheden om niet gebruikte ruimte (loze
ruimte in vergunningen, meldingen, prioritaire projecten) terug te
laten komen in het PAS-systeem.
De provincie wacht dit onderzoek af. Wij zullen u voor de zomer
via een memo op de hoogte brengen van de stand van zaken en
de ontwikkelingen op dit gebied.
Hierover is een memo gedeputeerde gestuurd op 15/11/2017

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4180714

4180804

4231955

Provinciale Staten
21-04-2017

Provinciale Staten
21-04-2017

PS 07-07-2017

J.J.C. van
den Hout

L.W.L.
Pauli

Mw.
M.J.G.
Spierings

Inhoud motie Į toezegging
maar dat die nog een paar maanden op zich laten
wachten.
Motie M4 Omgevingsdiensten: Vragen het college
binnen drie maanden actief alle Brabantse
gemeenten te benaderen om deel te nemen aan een
pilot die minimaal een half jaar duurt, waarbij alle
taken en bevoegdheden in het kader van de Wabo
volledig worden gemandateerd aan een regionale
omgevingsdienst. Na afloop van de pilot deze te
evalueren en de resultaten aan Provinciale Staten
mee te delen, waarbij in ieder geval wordt
aangegeven hoeveel efficiencywinst er is geboekt
door partijen.
Motie M16b Brabantse ZZP Voucher:Vragen GS te
onderzoeken of het mogelijk is om in Noord-Brabant
een scholingsvoucher in het leven te roepen voor
ZZP-ers die minimaal twee jaar actief zijn en met een
inkomen tot maximaal 120 procent van het Sociaal
Wettelijk Minimum.

Stand van Zaken

De pilot (een onderzoek) loopt, hierover is PS eerder middels een
statenmededeling over geïnformeerd. Het onderzoek wordt in
maart 2018 afgerond, wij verwachten in april 2018 de
rapportage van het onderzoek. Wij verwachten PS in juni 2018
via een statenmededeling te kunnen informeren over het bereikte
resultaat en de vervolgstappen. De resultaten van het onderzoek
worden aan de DB's van de omgevingsdiensten aangeboden met
het verzoek om ze te agenderen in de AB-vergaderingen.
PS is op 11 juni 2018 middels een statenmededeling
geïnformeerd. Deze motie is hiermee afgedaan.
In de motie wordt gerefereerd aan een project in Amsterdam. Dat
project is onlangs geëvalueerd. Het college neemt de resultaten
hiervan mee in de besluitvorming. 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, of verbreding in de
rede ligt, dan wel dat een combinatie van scholingsmogelijkheden
mogelijk is. PS zal vóór de zomer worden geïnformeerd over de
resultaten van de verkenning.

Op 3 juli 2018 is de afhandeling besproken in GS en akkoord
bevonden. De Statenmededeling is op 5 juli 2018 verzonden aan
Provinciale Staten via Corsa (De stukken zijn doorgezet naar PS
onder nummer: VPS0003455). Uit eerder onderzoek is gebleken
dat een scholingsvoucher niet significant bijdraagt aan het
verhogen van het inkomen van een ZZP-er. Samen met enkele
argumenten die genoemd zijn in de statenmededeling heeft GS
doen besluiten geen scholingsvouchers te gaan verstrekken. De
motie is hiermee afgedaan.
Gedeputeerde Spierings zegt toe om het onderzoek De toezeggingen 4231955 en 4269893 hebben beide betrekkinc
naar de huisartsengegevens toe te sturen zodra dit
op het VGO3-onderzoek.
beschikbaar is en te bekijken wat dit betekent voor
het moratorium ten aanzien van de geitenhouderijen De stand van zaken van toezegging 4231955 is opgenomen bij

Afgedaan

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4254144

Woordvoerdersov C.A. van
erleg Mobiliteit
der Maat
8-9-2017

4265930

Themabijeenkomst
Samenleving
13-10-2017

4269829

Provinciale Staten
d.d. 27-10-2017

4269893

Provinciale Staten
d.d. 27-10-2017

Inhoud motie Į toezegging
PS te informeren over het proces rondom het
perspectief van Eindhoven Airport en de
uitgangspunten waarmee GS zullen deelnemen aan
dat proces, zodra daarover meer bekend is.

Halverwege volgend jaar kunnen we een schets
geven hoe we weer nieuwe instrumenten hebben
ontdekt, hoe we die uit ontwikkelen, hoe dit
terugslaat voor een deel in de provinciale
organisatie, dan wel hoe andere maatschappelijke
organisaties en partijen daar een rol in willen
pakken
H.J.A. van Motie M4 - Bestuursrapportage 2017: Verzoeken
Merrienb Gedeputeerde Staten om eenduidige en
oer
transparante bewoordingen te gebruiken in de
bestuursrapportage; maximaal 3 woorden te
gebruiken in de gehele bestuursrapportage om op,
voor en achter in uitvoering te duiden; In de gehele
bestuursrapportage streefwaarden op te nemen; Bij
concrete streefwaarden, concrete resultaten op te
nemen, indien er geen meetbare resultaten zijn een
korte toelichting te geven waarom deze niet
beschikbaar zijn.
Ged. Spierings zegt toe via een memo gedeputeerde
Mw.
M.J.G.
PS te informeren over de ontwikkelingen van het
Spierings onderzoek naar de gezondheidseffecten rondom
geitenhouderijen.
H.A.J.M.
Swinkels

Stand van Zaken
toezegging 4269893.
PS is eind februari geïnformeerd middels een memo gedeputeerde
met als onderwerp Rapport Haalbaarheidsstudie Multimodaal
Transferpunt (MMT) Acht en het proces Ontwikkeling Eindhoven
Airport na 2019. Hierin is aangegeven dat het vervolgproces nog
niet uitgewerkt is. We hebben afgesproken PS opnieuw te
informeren als er duidelijkheid is. Daarnaast hebben we
voorgesteld om eea toe te lichten tijdens het
woordvoerdersoverleg van23 februari 2018. Dit is gebeurd. PS is
12 juli j.l. geïnformeerd middels een statenmededeling (documentn
4388115) over de stand van zaken rondom het proces.
Net na de zomer van 2018 ontvangen Provinciale Staten een
voortgangsrapportage met de gevraagde informatie.

De in de motie genoemde instructies worden uitgevoerd in de
Burap 2018.

De toezeggingen 4269893 en 4231955 hebben beide betrekkinc
op het VGO3-onderzoek. Wij zijn als provincie nog steeds in
afwachting van de resultaten van dit onderzoek, wat uit meerdere
componenten bestaat. Zoals door mij toegezegd, tijdens de
vergadering van PS op 7 juli 2017, zal ik uw Staten over dit
onderzoek informeren zodra dit gepubliceerd is. En zullen we
bezien wat dit betekent voor het moratorium ten aanzien van de

Afgedaan
Afgedaan

Stuknr Vergadering POHO

Inhoud motie ļ toezegging

Stand van Zaken
geitenhouderijen.
De minister van LNV heeft op 5 december 2017 antwoorden
gegeven op Kamervragen van de PvdA over geitenhouderijen in
de provincie Overijssel. Hierna is de betreffende passage over het
vervolgonderzoek hieronder opgenomen. De naam voor het
vervolgonderzoek is het VGO3-onderzoek.
"Het vervolgonderzoek bestaat uit een aantal deelonderzoeken
en behelst onder andere een epidemiologische analyse van
huisartsengegevens over de jaren 2014-2016 in het VGO-gebied
(deel van Noord-Brabant en het noorden van Limburg) om na te
gaan of de eerder gevonden verbanden ook in deze jaren
optreden. De verwachting is dat dit deelonderzoek medio 2018
kan worden afgerond. Een van de aanbevelingen uit het laatste
onderzoek is om deze analyse ook in andere gebieden uit te
voeren om te zien of hetzelfde effect hier ook optreedt. Op dit
moment wordt gekeken welke gebieden in andere provincies dan
Noord-Brabant en Limburg voldoen aan de randvoorwaarden
voor een dergelijke analyse. Dit deelonderzoek kan naar
verwachting medio 2019 worden afgerond. Tegelijkertijd vindt er
onderzoek plaats naar de oorzaken van de verhoogde ziektedruk
rond geitenhouderijen. Het totale onderzoek kan naar
verwachting in 2020 worden afgerond. Het onderzoek naar de
oorzaken van de verhoogde ziektedruk is ingewikkeld en kost tijd.
Ik realiseer mij dat dit, in het perspectief dat je snel tot een
oplossing wilt komen en gepaste maatregelen wilt nemen, spanning
oplevert."
Stand van zaken toezegging 4231955:
wij verwachten in het najaar 2018 dat het onderzoek naar de
huisartsengegevens wordt afgerond, en de Tweede Kamer wordt
geïnformeerd.
Tijdens de begrotingsbehandeling op 7 december 2017 heeft de
minister van LNV op vragen over het vervolgonderzoek naar het

Afgedaan

Stuknr Vergadering POHO

4269989

4276500

Provinciale Staten
d.d. 27-10-2017

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

Inhoud motie ļ toezegging

H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe dat zodra
Merrienb het nieuwe administratiesysteem actief is per
oer
kwartaal de grote afwijkingen, n.a.v. de
kwartaalafsluiting, te rapporteren aan PS. Uiterlijk
voor de nieuwe bestuursperiode wordt een meer
passend rapportagecyclus opgeleverd. Dit zal in
samenwerking met PS in het Platform P&C worden
opgezet en uitgewerkt.

Mw.
M.J.G.
Spierings

Motie M27 - Statenvoorstel 66/17 Provinciehuis als
e-catcher: Verzoeken Gedeputeerde Staten om een
concreet plan te maken om (innovatieve) technieken

Stand van Zaken
risico op longontsteking in relatie tot geitenhouderijen het
volgende geantwoord (Kenmerk BBR/17197345):
"Het vervolgonderzoek dat in het kader van Veehouderij
Gezondheid Omwonenden wordt uitgevoerd (het zogenaamde
VGO3-onderzoek) moet uitwijzen wat de oorzaak is van het uit
eerdere onderzoeken gebleken hogere risico op longontsteking
rond geitenhouderijen. Dit inzicht is noodzakelijk alvorens
risico-reducerende maatregelen kunnen worden getroffen. Dat
neemt niet weg dat het in de tussentijd het bevoegde gezag bij het
nemen van besluiten op het gebied van ruimtelijke ordening en,
voor zover mogelijk, bij het nemen van besluiten over het verlenen
van vergunningen voor de nieuwvestiging of uitbreiding van
geitenhouderijen, rekening kan houden met zorgen over de
volksgezondheid die leven bij omwonenden. In bepaalde delen
van het land is een situatie ontstaan waarbij de provincie tot de
conclusie is gekomen dat er geen uitbreiding van de
melkgeitenhouderij kan plaatsvinden. In zowel de provincie
Noord-Brabant als in de provincie Gelderland is een tijdelijk
moratorium op nieuwbouw en uitbreiding van geitenhouderij
afgekondigd. Ik ben van mening dat dit op dit moment de meest
aangewezen weg is."
13 december 2017: Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van
het nieuwe administratiesysteem. De informatiebehoefte van PNB
en de ontwikkelingen vanuit Bewegen in de Organisatie zijn
leidend voor deze nieuwe administratie. Met de herinrichting
wordt ook een rapportagecyclus op kwartaal basis ingericht. De
planning is dat het nieuwe systeem in de 2e helft 2018
operationeel is, uiteraard na uitgebreide testfase en met minimale
impact op het lopende begrotingsjaar.
14 mei 2018: Na de zomer worden PS via het Platform P&C d.d.
14 september mondeling geïnformeerd over de voortgang van dit
traject.
We voeren gesprekken met verschillende partijen om tot een om
tot een concreet en breed gedragen plan te komen om van het
provinciehuis een innovatieve E-catcher te maken. Dit doen we in

Afgedaan

Stuknr Vergadering POHO

Inhoud motie ļ toezegging

Stand van Zaken

voor energiebesparing en -opwekking toe te passen
in, op en om het provinciehuis, zodat het
provinciehuis een herkenbare E(ye)-catcher van de
energietransitie wordt.

4276506

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

J.J.C. van
den Hout

samenwerking met de gemeente 's-Hertogenbosch en onze buren
op het Pettelaarpark. Op deze manier geven we invulling aan de
door u ingediende motie en inspireren we anderen om ook
stappen te zetten in de verduurzaming van de gebouwde
omgeving. Tijdens het woordvoerdersoverleg energie op 15 juni
heeft gedeputeerde Spierings deze stand van zaken kort
toegelicht. Intussen is er tevens gekeken naar de haalbaarheid van
zonnepanelen op de nieuwbouw van het provinciehuis. Hieruit
blijkt dat de nieuwbouw geschikt is voor zonnepanelen. De
uitvoering is gestart.
Motie M28a - Statenvoorstel 66/17 Campagne Een Op 8 mei 2018 was het werkatelier over de uitgangspunten van
dumper is een stumper: roept Gedeputeerde Staten de publiekscampagne Samen tegen dumpen. Aan het werkatelier
op om het initiatief te nemen om de campagne 'Een deden zo'n 20 vertegenwoordigers van omgevingsdiensten,
dumper is een stumper' in Noord-Brabant voor de
gemeenten, waterschappen, terrein beherende organisaties,
zomer van 2018 op te starten, door een verkenning politie/OM en provincie mee.
uit te voeren en uiterlijk bij de Perspectiefnota 201 8
te komen met een voorstel voor de uitvoering (incl.
Een algemeen gedeelde aanbeveling is om de publiekscampagne
de financiering, met aandacht voor een nulmeting en te starten met het melden van drugsafval in natuur- en
evaluatie).
buitengebieden. Hiervoor is het handelingsperspectief duidelijk en
zijn de gegevens voor een 0-meting beschikbaar. Tegen het
dumpen van asbest en grof huisvuil is naast het melden daarvan
ook belangrijk om preventie te benadrukken: breng het afval naar
de milieustraat. Het is dan wel van belang dat er dan geen
'drempels' zijn om van de milieustraat gebruik te maken. Zodra dit
voor asbest en grof huisvuil duidelijk is kunnen we de
publiekscampagne in dezelfde stijl doortrekken. De boodschap
wordt dan om asbest en grof huisvuil naar de gemeentelijke milieu
straten te brengen zoals in motie M47 'Minder drempels bij
milieustraat' wordt opgeroepen. Met een overkoepelende
boodschap, zoals "Zo houden we Brabant schoon" en eenzelfde
'look and feel', wordt benadrukt dat het om één campagne gaat.
Voor de zomer is gestart met het ontwikkelen van de
publiekscampagne voor drugsdumpingen. Zodra alle partijen
achter de opzet van de campagne staan kan deze tot uitvoering
gebracht worden. Dat is nu nog niet het geval. Tegelijkertijd

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4277124

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

H.A.J.M.
Swinkels

4277220

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4277245

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4277303

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

H.A.J.M.
Swinkels

Inhoud motie ļ toezegging

Motie M38a - Statenvoorstel 66/17
BNoord-Brabant Regenboogprovincie: Roepen
Gedeputeerde Staten op om In haar staand beleid
de oproep van PS (Regenboogprovincie) in te
weven.
Motie M53- Statenvoorstel 66/17 Schone
Verenvloot: spreken uit na te gaan welke
mogelijkheden er zijn binnen het Energie- en/of
Innovatiefonds of het Uitvoeringsprogramma Energie
om de Brabantse verenvloot schoon te laten varen
en PS hierover te informeren.
Motie M62 - Statenvoorstel 66/17 Mestverwerking
hoort bij AFC: Verzoeken het college van
Gedeputeerde Staten in overleg te treden met de
bestuurders van Agrifood Capital en de gemeente
Oss voor de realisatie van een grootschalige
mestverwerkende installatie; bij een excellente
vergunningaanvraag, die gezondheid en veiligheid
in de omgeving borgt, alles in werking te stellen om
te komen tot een snelle, zorgvuldige
vergunningverlening, zoals dat ook bij Danone is
gebeurd. Hierbij inbegrepen wordt het opstellen van
een PIP, zodat de schop de grond in kan.
Motie M66 - Statenvoorstel 66/17 Gedenkteken
omgekomen PS-leden WOII: Verzoeken GS: om de
mogelijkheden te bekijken om voor 2019, het jaar
waarin het 75 jaar geleden zal zijn dat onze
provincie is bevrijd, het provinciehuis te voorzien
van een permanent gedenkteken voor de
Statenleden die in de oorlog door toedoen van de
bezetter het leven lieten.

Stand van Zaken

Afgedaan

wordt ook de samenwerking gezocht met gemeenten en
waterschappen om, samen met hen, de campagne te verbreden
met grof huisvuil en asbest.
Wordt uitgewerkt en afgestemd op Brabantse
regenbooggemeenten (B5 en Oss).

Intussen zijn de Brabantse veren geïnventariseerd, en heeft de
provincie gesprekken gevoerd met de BOM (energiefonds en
innovatiefonds). Op dit moment zien we meer kansen liggen bij he'
energiefonds. Ook staat er een overleg gepland met Werkendam/
Gorinchem. Binnen de provincie is dit een samenwerking van het
energieteam en collega's van mobiliteit.
Uw Staten worden na de zomer hierover nader geïnformeerd.
In januari heeft er een overleg plaatsgevonden tussen
Gedeputeerde Staten en de gemeente Oss over de realisatie van
mestverwerking van industriële grootte op industrieterreinen
binnen Agrifood Capital (gemeente Oss).
Het bedrijf is aan zet om een excellente vergunningsaanvraag in
te dienen. Wanneer deze aanvraag er is, gaan wij opnieuw in
overleg met de gemeente Oss. Wij verwachten dat er in septembei
2018 meer duidelijkheid komt, over de wijze waarop de
mestverwerkingsinstallatie gerealiseerd kan worden.

Inmiddels zijn uit meer dan 600 opgehaalde persoonlijke verhalen
de 75 'etalageverhalen' door de Inhoudelijke Raad geselecteerd.
Deze verhalen zijn de basis voor de campagne van Brabant
Remembers, waarbij ook al die andere (honderden) verhalen
belangrijk zijn. Van de 75 etalageverhalen gaan er 2 over
omgekomen burgemeesters/PS-leden: in het verhaal over
Waalwijk met burgemeester Moonen, en het verhaal over Leende
over 7 burgemeesters uit de regio, waaronder Wijnen van de
gemeente Asten en Smulders van de gemeente Someren.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Į toezegging

Stand van Zaken

4282846

Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS te
informeren zijn onderzoek naar de provinciale
mogelijkheden om het gebruik van glyfosaat te
verbieden.

Wij zullen rond half april PS via een memo informeren over de
provinciale mogelijkheden om het gebruik van glyfosaat aan te
pakken.

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

J.J.C. van
den Hout

4282867

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

J.J.C. van
den Hout

4282915

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

J.J.C. van
den Hout

4282967

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

J.J.C. van
den Hout

4283212

Provinciale Staten
d.d. 17-11-2017

L.W.L.
Pauli

4283818

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

L.W.L.
Pauli

Afgedaan
Afgedaan

De toezegging is afgedaan met een memo Gedeputeerde, die op
25 juni naar de Staten is gestuurd: documentnr. 4376834
Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS te
- Op 16 november 2017 is opdracht verstrekt voor het opstellen
informeren over de planning en de resultaten van
van de kaarten (C2216213/4267442). Afronding van de
het onderzoek naar de kwaliteit van de bodem en
opdracht is voorzien in juni 2018. De staten worden aansluitend
zodra de bodemkwaliteitskaarten gereed zijn deze zo snel mogelijk geïnformeerd.
aan de staten te doen toekomen.
- Op 29 juni 2018 bespreking van de eerste resultaten
Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS te
Wij zullen rond half april PS via een memo informeren over de
voorzien van nadere informatie en de
mogelijkheden van metaal als energiedrager. Daarbij zullen wij
verwachtingen van de provincie over metaal als
tevens aandacht besteden aan de provinciale rol bij het gebruik
energiedrager.
van metalen als energiedragers.
Gedeputeerde van den Hout zegt toe voor de PPN
In de bijlage van de Perspectiefnota 2018 voor de
2018 te komen met een voorstel voor een campagne PS-vergadering van 20 april 2018 antwoordt Gedeputeerde
"Een dumper is een stumper".
Staten dat als 1e stap voor een Brabantse publiekscampagne
tegen dumpingen van (gro^huisvuil/bedrijfsafval, asbest en
drugsafval het campagneconcept en de communicatiemiddelen
worden voorbereid. In stap 2 volgt de uitvoering van de
Brabantbrede acties tegen het dumpen van drugsafval, asbest en
(gro^huisvuil/bedrijfsafval. Met de betrokken partners voor
toezicht en handhaving in natuur- en buitengebied wordt hiervoor
in mei een werksessie gehouden.
Gedeputeerde Pauli zegt toe jaarlijks een
4/6/2018 Met gedeputeerde is afgesproken om in de begroting
voortgangsrapportage, inclusief voortgang op de
2019 melding te maken van tussentijdse voortgang. Daardoor zijn
KPI's, van Logistics Community Brabant aan PS te
de Statenleden op hoofdlijnen bekend met de voortgang. Tevens
doen toekomen.
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.

Gedeputeerde Pauli zegt toe een 'toekomstige
talenten' agenda van Brabant toe te voegen aan de

1 jaar na de operationele start van het LCB op 1 april 2018.
'Talent' is inmiddels sleutelproject, als onderdeel van de MIPP.
Hiermee is de toezegging afgedaan. Voortgang over het project

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Į toezegging

Stand van Zaken

Meerjaren Integrale Investeringsplanning (MIP)
Gedeputeerde Pauli zegt toe om een bijeenkomst te
organiseren met de scheepvaartindustrie uit het Land
van Heusden & Altena over verduurzaming en
breder, en desgewenst experts van BOM en
Europese fondsen te laten aansluiten bij het gesprek.

wordt gemeld via de PenC cyclus.
Na ambtelijk contact met de gemeente wordt nu de vraag
concreter gemaakt door gemeente Werkendam en de organisatie
Werkendam Maritime Industries (WMI). Er zijn al meerdere sessies
met de bedrijven geweest en er is ook al contact met de BOM
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 / werksessie. Wanneer
deze vraag geconcretiseerd is, zal indien gewenst vanuit de
gemeente en het WMI ambtelijk verder gewerkt worden aan een
bijeenkomst of een sessie.
Het rapport kunnen wij PS doen toekomen. Voor wat betreft de
aanbevelingen die wij willen overnemen: de raakvlakken van het
rapport met het traject Eindhoven Airport na 2019 worden
onderzocht. De uitkomsten van het rapport hebben wij ingebracht
in de analysefase van dit traject. De analysefase heeft zich echter
met name beperkt tot een analyse van de impact op de omgeving
en mogelijke knelpunten op basis van een aantal
ontwikkelscenario's. Compensatie maakte hier geen deel van uit.
Op 13 juli hebben wij Provinciale Staten geïnformeerd over het
vervolg van het traject Eindhoven Airport na 2019 (documentnr
4388115). Wij zullen in traject aandacht vragen voor het rapport
en de aanbevelingen.
Deze toezegging is afgedaan. Uw Staten hebben hierover een
statenmededeling ontvangen.

4283830

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

L.W.L.
Pauli

4295259

Provinciale Staten
d.d. 01-12-2017

J.J.C. van
den Hout

Gedeputeerde Van den Hout zegt toe het rapport
van de HAS over CO2 compensatie van luchtvaart
aan PS te doen toekomen en aan te geven welke
aanbevelingen worden overgenomen

4305792

Woordvoerdersov
erleg Energie d.d.
15-12-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4314361

Rondvraagmoment H.A.J.M.
d.d. 02-02-2018
Swinkels

Gedeputeerde Spierings zegt toe om de
Windmonitor van het Rijk in het voorjaar van 2018
aan PS toe te sturen, inclusief een lezing van GS
over de inhoud.
Gedeputeerde Swinkels zegt toe om actief de
betrokken gemeenten te benaderen of er bij hen de
intentie is voor het realiseren van de
watersnoodroute

Op vrijdag 15 juni is tijdens het Waterpoort Weekend de
Watersnoodroute in Moerdijk geopend, een samenwerking tussen
Vlasserij- en Suikermuseum, Watersnoodwoning, gemeente
Moerdijk en verschillende gastheren van Waterpoort.
Daarnaast is er een initiatief van het Watersnoodmuseum,
waarmee alle stroomgaten van de Watersnoodramp in 1953

Afgedaan

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4315776

4316460

4324429

4326433

4344092

Provinciale Staten
d.d. 15-12-2017

Inhoud motie Į toezegging

Motie M7 - Begrotingswijziging 76/17
Gereserveerde middelen Energie voor uitvoering
Energietransitie 2018-2019: Verzoeken
Gedeputeerde Staten om in kaart te brengen of het
mogelijk is om met een aantal gemeenten en in
afstemming met (kennis)instellingen en bedrijven een
versnelling aan te brengen om ideeën die nu nog op
de plank liggen (prototype getest) versneld in een
praktijkomgeving te testen en naar de markt te
krijgen en PS hierover te informeren bij de
perspectiefnota 2018.
Woordvoerdersov W.B.H.J.
De Commissaris van de Koning heeft tijdens het
erleg Bestuur en
van de
woordvoerdersoverleg Bestuur en Financiën van 2
Financien d.d.
Donk
februari 2018 naar aanleiding van het agendapunt
02-02-2018
bestuurlijke integriteit toegezegd dat PS voor de
zomer worden geïnformeerd over de aanbevelingen
naar aanleiding van het rapport 'Bewust(er)
handelen met Derden, evaluatie Uitvoering Wet
Bibob Provincie Noord-Brabant in de vorm van een
externe visitatie' van de Commissie Van der Velden
Provinciale Staten H.J.A. van Gedeputeerde van Merrienboer zegt toe bij de
d.d. 23-02-2018
Merrienb volgende verbetering van het MJP van het
oer
ontwikkelbedrijf er voor te zorgen dat bij
langlopende projecten er een aanvullende
verantwoording komt
Provinciale Staten J.J.C. van Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS te
d.d. 23-02-2018 den Hout informeren over het vervolg wat er gebeurd met het
Plan van Aanpak van het BPO-rapport over de
aanpak stikstof en industrie
Woordvoerdersov
erleg Ruimte d.d.
06-04-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings

H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe PS te
Merrienb informeren over de planning van de proef met
oer
geothermie bij glastuinbouw Deurne

Stand van Zaken

Afgedaan

worden gemarkeerd. Ook de gemeenten vertegenwoordigd in
Waterpoort werken hieraan mee. Regie op project en in de regio
ligt bij het Watersnoodmuseum.
Uw Staten hebben in de perspectiefnota nadere informatie
ontvangen over hoe wij invulling willen geven aan deze motie.
Nadere uitwerking volgt.

Dit loopt conform planning. De Staten worden hierover voor de
zomer geïnformeerd.

22 maart 2018: Deze verbeteringen en mogelijke tussentijdse
afsluiting van (langlopende) projecten worden bij het MJP
behorende bij begroting 2019 meegenomen.

Middels een Memo gedeputeerde is PS hierover geïnformeerd. In
deze memo is ook de toezegging over het sturen van een lijst met
maatregelen meegenomen. (Toezegging 4326442).
Deze toezegging (4326433) kan nog niet worden afgehandeld
omdat er nog iets op volgt rond de zomer.
Op 13 juli jl. hebben PS een memo gedeputeerde ontvangen over
de planning van de proef.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4349593

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

4349599

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

4349618

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

Inhoud motie ļ toezegging

H.J.A. van Motie M1 - Ruim baan voor nieuwe woonvormen:
Merrienb vragen het college ruim baan te geven aan
oer
initiatieven voor niet-traditionele woonvormen,
zowel in de stad, de kleine kernen en het
buitengebied en hiertoe voor de
begrotingsbehandeling in het najaar te komen met
een voorstel en zonodig tot aanpassing van de
Verordening Ruimte om dit mogelijk te maken en
gemeenten op te roepen om onnodige knellende
regelgeving op het gebied van woonvormen aan te
passen.
J.J.C. van Motie M2 - Europese norm leidend voor
den Hout luchtkwaliteit: Vragen het college de Europese
richtlijn luchtkwaliteit te nemen als uitgangspunt voor
ontwikkelen en implementeren van beleid.
H.J.A. van Motie M4 - Inspelen om ondermijning tegen te gaan
Merrienb Vragen het college de Omgevingsdiensten en RIECs
oer
opdracht te geven om, in overleg met politie, justitie,
waterschappen en andere professionele partners op
dit gebied, profielen van sectoren op te stellen
waarna interne processen scherper moeten worden
ingeregeld om ondermijning tegen te gaan. Meer
alertheid te creeren bij bestuurders en ambtenaren
van gemeenten bij besluiten waar ondermijning op
de loer kan liggen, zoals vastgoedtransacties of
gebruik van panden in strijd met het
bestemmingsplan. Te onderzoeken of het mogelijk is
om Brabantbreed in alle gemeenten alsmede binnen
de provinciale organisatie hetzelfde BIBOB-beleid
vast te stellen en uit te voeren. Met betrekking tot
BIBOB de procedures indien mogelijk te versnellen
en uit te breiden naar bijvoorbeeld
vastgoedtransacties en subsidieverzoeken. Te
onderzoeken welke andere instrumenten de
provincie Brabant hiervoor nog meer ter beschikking
staan. Actief gemeenten te benaderen om met de

Stand van Zaken
25 april: de uitvoering van deze motie wordt gekoppeld aan de
komende evaluatie van het programma 'Brabantse Aanpak
Leegstand'. In de evaluatie wordt meegenomen of en welke
belemmeringen er zijn voor initiatieven voor niet-traditionele
woonvormen (in het buitengebied). Aan de hand van de
uitkomsten worden maatregelen voorgesteld. De resultaten van de
evaluatie worden in december met PS gedeeld.

25 april: De uitvoering van deze motie wordt opgepakt binnen de
lopende 'Aanpak Ondermijning'.
20 juni: Aan interne weerbaarheid en bewustwording van
ondermijning wordt al volop gewerkt in bijvoorbeeld
inwerkprogramma's. Voor vergroten bewustwording in Vastgoed
komt binnenkort een GS-voorstel.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4349627

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

4349669

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

4349678

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

Inhoud motie ļ toezegging

nieuwe colleges van B&W de strijd tegen
ondermijning verder uit te werken. Een
maatschappelijke discussie over ondermijning te
organiseren zodat bij burgers in Brabant duidelijk
wordt dat ieder een bijdrage hierin moet leveren. En
hier verslag van te doen aan Provinciale Staten
voor de behandeling van de begroting 2019.
H.J.A. van Motie M6 - Inspelen op financiële duurzaamheid:
Merrienb Vragen het college om voor de begroting van 2019
oer
een vergelijkend overzicht te geven van de
financiële mogelijkheden voor 2019-2023 (zowel
structureel als ook incidenteel) en deze te vergelijken
met de voorgaande bestuursperiode waarbij de
Essent middelen als incidentele impulsgelden zijn
verwerkt voor die bestuursperioden; Om voor de
begroting van 2019 een overzicht te geven van de
beleidsprogramma's, verplichtingen, activiteiten en
projecten die aflopen in de periode 2019-2023 en
daarbij aan te geven welke herprioriteerbare ruimte
per jaar ontstaat; om voor de begroting van 2019
de financiële implicaties die horen bij de kansen die
zich dit jaar voordoen (zoals beschreven in de
bestuursopdracht) te wegen in het licht van de
meerjaren opgaven die aanstaande zijn en hierbij
een scenario mee te nemen dat de opcenten ook
komende bestuursperiode niet verhoogd worden.
C.A. van Motie M20 - Einde aan reclamerommel langs wegen
der Maat Roepen het college op gemeenten nadrukkelijk te
verzoeken om op te treden tegen illegale reclame
uitingen langs de wegen als provincie (blijvend)
streng te handhaven langs provinciale wegen.
H.J.A. van Motie M23 - Bibob vastgoedtransacties: Verzoeken
Merrienb GS bij vastgoedtransacties, een overeenkomst of een
oer
andere rechtshandeling van de provincie met
betrekking tot een onroerend goed, een
Bibob-onderzoek toe te passen; In het

Stand van Zaken

Afgedaan

De uitvoering van deze motie wordt opgepakt, zodat PS een
integrale afweging kunnen maken. Bestaande overzichten worden
verder geactualiseerd en verschillende (inkomsten)scenario's voor
de komende periode opgesteld.

De gedeputeerde heeft een oproep aan de gemeenten gedaan
tijdens de ontwikkeldagen in mei/juni.

25 april: de uitvoering van deze motie wordt door het
Ontwikkelbedrijf opgepakt en in samenwerking met het kabinet
van de Commissaris van de Koning vormgegeven. Voor de
begroting 2019 worden voorstellen gedaan voor financiële
middelen t.b.v. uitvoering motie.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4349706

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

4349720

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

4349748

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

4349757

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

4349762

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

Inhoud motie Į toezegging

vastgoedbeleid vast te leggen op welk soort
vastgoedtransacties en in welke gevallen de Wet
Bibob voortaan wordt toegepast.
C.A. van
Motie M35 - Stagiairs werven op de Brabantse
der Maat ROC's: Verzoeken Gedeputeerde Staten per
schooljaar 201812019 op alle Brabantse ROC's, bij
ter zaken doende opleidingen, stagiairs te werven
middels bijvoorbeeld A3-posters waarop
beschikbare stageplaatsen worden vermeld.
Motie M36 - Investeren in kleine en middelgrote
H.A.J.M.
(natuurhistorische) musea: dragen Gedeputeerde
Swinkels
Staten op aanvullend en aansluitend op het
bestaande instrumentarium zo spoedig mogelijk een
pilot te starten waarmee kleine en middelgrote
natuur- en cultuurhistorische musea ondersteund
kunnen worden over de járen 2018 en 2019; De
resultaten van deze pilot te benutten voor
vormgeving van het instrumentarium in de volgende
planperiode 2021-2024.
J.J.C. van Motie - M56 Betere bodem: dragen Gedeputeerde
den Hout Staten om deelname te onderzoeken aan pilots
gericht op verbeteren van agrarische bodem met
behulp van groenafval; De eventuele budgettaire
consequenties voor de provincie inzichtelijk te
maken; Hierover te rapporteren aan PS voor de
behandeling van de begroting 2019.
Motie M59 - Logisch: zonne-energie op daken
Mw.
M.J.G.
logistieke bedrijven: Verzoeken Gedeputeerde
Spierings Staten om te onderzoeken hoe logistieke daken meer
benut kunnen worden voor zonne-energie; te
onderzoeken hoe de energieke samenleving hierin
een rol kan spelen en gaan over tot de orde van
dag.
Mw.
Motie M62 - Financiering verduurzaming sportclubs:
M.J.G.
verzoeken Gedeputeerde Staten om te onderzoeken
Spierings of sportclubs die met het duurzaamheidsloket Sport

Stand van Zaken

We zijn gestart met een promotiecampagne waarbij we actief een
promotie/informatiepakket naar Brabantse onderwijsinstellingen
toesturen. Hier wijzen en verwijzen we op een wervende manier
naar de mogelijkheden en soorten stages die wij aanbieden via
werkenvoor.brabant.nl.

- Op 20 mei contact opgenomen met initiatiefnemers Pilot
Bermmaaisel van WUR (J. Limpens) en op 7 juni afspraak gemaak
over bespreking projectvoorstel

We zijn bezig met het maken van een inventarisatie het potentieel
van logistieke daken op werklocaties in Brabant. Daarnaast
voeren we een aantal stakeholdergesprekken waarin goede
voorbeelden nader worden verkend. Ook bezien we de
mogelijkheden ihkv regionale afspraken op het gebied van
vergroening en verduurzaming van werklocaties. We informeren
uw Staten tzt wanneer de inventarisatie gereed is.
Uw Staten ontvangen hierover in het najaar een
statenmededeling.

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4349767

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

J.J.C. van
den Hout

4349769

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings

4349779

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

J.J.C. van
den Hout

Inhoud motie ļ toezegging
een plan van aanpak gemaakt hebben hiervoor de
financiering geregeld krijgen en indien dat niet het
geval is te onderzoeken hoe de provincie
(bijvoorbeeld via gemeenten zoals bij de
zonnepanelen in Zuidoost Brabant) kan helpen door
deze plannen ook (mede) te financieren.
Motie M38A - Toezichtbijdrage in opengestelde
natuurgebieden: Dragen Gedeputeerde Staten op
om voor de begrotingsbehandeling 2019 met een
voorstel te komen om de toezichtbijdrage voor
opengestelde natuurgebieden conforrm de in IPO
verband afgesproken structuur voor de komende 2
jaar toe te kennen. Hiertoe een bedrag van 2,72
miljoen euro in de begroting 2019 te reserveren
voor het onderdeel toezicht in de Subsidieregeling
Natuur en Landschap (SNL) en dit bedrag niet ten
koste te laten gaan van de natuurbudgetten.
Motie M63 - Bestuurskracht rondom de
Energietransitie: verzoeken Gedeputeerde Staten om
Provinciale Staten te informeren over de stappen die
in samenwerking met de VBG worden gezet om de
gemeentelijke rol te versterken en over de uitwerking
en invulling van stappen die de provincie zet zoals
aangegeven in de Statenmededeling; Te
onderzoeken hoe de provincie de faciliterende rol
die het Panteia rapport voorstelt in kan vullen op
een manier die gemeenten helpt zonder dat het
eigenaarschap van de energieopgave daardoor te
eenzijdig bij de provincie komt te liggen en
Provinciale Staten hierover te informeren.
Motie M47 - Minder drempels bii milieustraat:
Roepen Gedeputeerde Staten op om samen met alle
genoemde partijen te gaan werken aan een
Brabantbrede aanpak van afvaldumpingen, waarbij
de provincie een regierol neemt; In overleg met
gemeenten te treden over hun gemeentelijk

Stand van Zaken

Momenteel wordt in goed overleg met de terreinbeherende
organisaties verkend op welke wijze het beste invulling kan
worden gegeven aan de motie. Nu daar op hooflijnen
gemeenschappelijke beelden over bestaan is de verwachting dat
dit tijdig voor 2019 tot definitieve besluiten kan leiden.

Op korte termijn al een aantal zaken opgepakt. Bijvoorbeeld op
basis van bestuurlijk gesprek met VBG en Enexis, waar we
afspraken maken om versneld te zorgen dat gemeenten goede
visies klaarmaken en kennis hebben over (sociale)
randvoorwaarden in contracten met investeerders.
In voorbereiding op de omgevingsvisie, en op een nieuwe
energieagenda, voeren wij op dit moment een
haalbaarheidsonderzoek uit. We laten ons adviseren over de
mogelijke rol(len) van de provincie in de totale energieopgave, en
dit komt terug in de energieagenda en in de regionale
energiestrategieën.

Op 8 mei 2018 was het werkatelier over de uitgangspunten van
de publiekscampagne Samen tegen dumpen als Brabantbrede
aanpak van afvaldumpingen. Omdat in de te communiceren
boodschap tegen het dumpen van asbest en grof huisvuil vooral
benadrukt zal worden om dit afval naar de milieustraat te
brengen, is er een relatie met deze motie M47 'Minder drempels

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4349780

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

C.A. van
der Maat

4349794

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

C.A. van
der Maat

4349795

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

J.J.C. van
den Hout

4349805

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

J.J.C. van
den Hout

4349819

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

L.W.L.
Pauli

Inhoud motie Į toezegging

Stand van Zaken

afvalverwerkingsbeleid en aan te dringen op het
verlagen van mogelijke drempels in bijvoorbeeld de
uitwerking van coalitieakkoorden, teneinde het
aantal afvaldumpingen in het buitengebied terug te
dringen.
Motie M64 - Eindhoven Airport, en nu?: verzoeken
Gedeputeerde Staten om in gesprek te gaan met de
Rijksoverheid om snel met een gedegen
procesvoorstel te komen over de ontwikkelingen van
Eindhoven Airport na 2020.
Motie M65 - CO2 uitstoot Eindhoven Airport:
Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten
om uit te dragen dat de C02-uitstoot een zeer
relevante factor is in de besluitvorming over de
toekomst van Eindhoven Airport.
Motie M48 - Samen Sterker in het Brabant:
Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten bij
de Burap 2018 t.b.v. de begroting 2019 een
voorstel te doen om t/m 2022 structureel 0,2 mln
euro per jaar ten behoeve van een blijvende inzet
van SSiB beschikbaar te stellen en eenmalig 60.000
euro voor het inrichten van het BRS beschikbaar te
stellen.
Motie M50 - Vlaams-Brabantse
afstemmingsorganisatie drugscriminaliteit: Verzoeken
Gedeputeerde Staten om in overleg te treden met de
Nederlandse en Vlaamse autoriteiten om zo te
bevorderen dat er een afstemmings- en
controle-organisatie wordt ingericht ter bestrijding
van de productie van en handel in drugs en andere
criminele activiteiten.
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

bij milieustraat'. Deze motie wordt dan ook betrokken bij de
uitvoering van motie M28a 'Start de campagne 'Een dumper is
een stumper'. Zie stand van zaken bij deze motie.

PS is eind februari geïnformeerd middels een memo gedeputeerde
met als onderwerp Rapport Haalbaarheidsstudie Multimodaal
Transferpunt (MMT) Acht en het proces Ontwikkeling Eindhoven
Airport na 2019. PS is op 12 juli j.l. geïnformeerd middels een
statenmededeling (documentnr 4388115).
PS is op 12 juli jl geïnformeerd middels een statenmededeling
(documentnr 4388115).

Bij de bestuursrapportage die in september 2018 plaatsvindt zal
dit definitief worden opgenomen in de begroting.

We gaan met een integraal team aan de slag met deze
bestuursopdracht, bestaande uit arbeidsmarktbeleid,
Huisvesting/Wonen, Werklocaties, Sociale Veerkracht en
Handhaving/Ondermijning. Tevens heeft het PON de opdracht
gekregen om onderzoek te verrichten. Na de zomer verwachten

Afgedaan

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4349821

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

4349845

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

4354932

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

Inhoud motie Į toezegging

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
L.W.L.
Pauli
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 &
Schrijven en netwerkorganisaties samen te stellen en
op te pakken.
H.J.A. van Motie M66 - Ruimte voor zelfbouw: verzoeken
Merrienb Gedeputeerde Staten op om in samenwerking met de
Brabantse gemeenten een aanpak conform de
oer
methode zelfbouwregister te ontwikkelen.

H.AJ.M.
Swinkels

Naar aanleiding van M16 heeft gedeputeerde
Swinkels de volgende toezegging gedaan: "daar
waar organisaties als 't Heft en Vereniging Kleine
Kernen aansluiten bij onze praktijk en de nieuwe
aanpak rondom van sociale veerkracht en daar een
rol in nemen, daar faciliteren we alle organisaties en
zijn we ook in gesprek met 't Heft en Vereniging
Kleine Kernen en faciliteren ze binnen onze huidige
aanpak."

Stand van Zaken
we meer te kunnen melden over de voortgang.

Wij nemen het onderwerp ter hand binnen de samenwerking van
beide programma's Digitalisering en Sociale Veerkracht. Het
onderwerp digitale vaardigheden is onderdeel van het
Statenvoorstel 'Brabant Digitaliseert'. Het betreft een ingewikkeld
thema. We beraden ons over een aanpak.

25 april: uitvoering van de motie wordt opgepakt als onderdeel
van de vervolgactiviteiten die vanuit de Brabantse Agenda
Wonen (BaWo) zijn/worden opgestart. De motie sluit aan bij
actielijn 3 van de BaWo 'Inzetten op een vraaggericht, flexibel
planaanbod met ruimte voor nieuwe woonvormen'. Gedeputeerde
heeft aangegeven te willen starten met enkele koploper-gemeenten
of een koploper-regio in Brabant en aan te sluiten bij lessen en
ervaringen m.b.t. het 'zelfbouwregister' van landelijke koplopers,
waaronder de gemeente Deventer. In de 'Voortgangsrapportage
BaWo', die eind 2018 verschijnt, wordt hiervan verslag gedaan.
Na het zomerreces worden PS geïnformeerd over de uitwerking
van deze motie.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Į toezegging

Stand van Zaken

4354934

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

H.A.J.M.
Swinkels

In het najaar wordt een statenmededeling naar PS gestuurd
waarin het nieuwe meerjarenplan Brabant C meegestuurd wordt.
Op dat moment wordt duidelijk hoe de flexibele inzet voor het
organisatiebudget gestalte krijgt.

4355593

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

Mw.
M.J.G.
Spierings

Naar aanleiding van een vraag van mevrouw
Brunklaus om een toezegging met betrekking tot het
flexibel over de jaren inzetten van het
organisatiebudget van Brabant C heeft
gedeputeerde toegezegd dat dit budget flexibel
over de jaren ingezet mag worden.
Gedeputeerde Spierings zegt toe om - naar
analogie van de aanpak van windmolenpark A16 ook in de ontwikkeling van andere windmolenparken
als provincie inspanning te leveren om meer dan
25X van de opbrengst ten goede te laten komen
aan de directe omgeving.

4355696

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

C.A. van
der Maat

4355699

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

J.J.C. van
den Hout

Ged Van der Maat zegt toe om in de volgende
voortgangsrapportage van het programma
SmartwayZ.NL informatie te geven over de stand
van zaken rondom inpassing van de A58 bij de
Beerze en het Markdal.
Ged. Van den Hout zegt in relatie tot het
achterstallig onderhoud Vaarwegen West-Brabant
toe dat als voor de begroting bekend is of de
vaarwegen kunnen worden afgewaardeerd om
zodoende kosten voor onderhoud te besparen, dan
nemen we het mee. Als het nog niet bekend is voor
de zomer, dan gaat het werk niet gebeuren,
voordat we in de begroting in het jaar erop geld
geregeld hebben.

Afgedaan

Deze toezegging is afgedaan. Bij de projecten waar we als
provincie zelf rechtstreeks bij betrokken zijn, leggen we dit als
uitgangspunt op tafel. Overigens gaat het bij de A16 om 25X
van het bezit en niet om 25X van de opbrengst. Bij projecten
waar we zelf niet direct bij betrokken zijn, brengen we dit onder
de aandacht van gemeenten/ontwikkelaars/energiecoöperaties.
We kunnen dit X aan bezit overigens niet afdwingen en partijen
hebben zelf de vrijheid om met elkaar afspraken te maken welke
het beste bij de lokale situatie passen.
PS zullen worden geïnformeerd in de voortgangsrapportage
SmartwayZ.NL dit najaar.

Afgedaan

In relatie tot de baggerachterstand in de provinciale vaarwegen
hebben zowel de provincie Noord-Brabant als het waterschap
Brabantse Delta onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de
scheepvaartklasse naar beneden toe bij te stellen. De Regio West
Brabant (RWB) heeft aangegeven een eventuele bijstelling van
scheepvaartklasse meer integraal te willen bezien dan enkel vanuit
de beheeropgave. Verwacht wordt dat de RWB de opdracht
voor visievorming in het najaar aan haar bestuur voorlegt en dat
in 2019 een onderbouwd beeld ontstaat over de gewenste
scheepvaartklassen op de provinciale vaarwegen. Omdat de
onderhoudsstaat van de provinciale vaarwegen echter veel
omvangrijker is dan met het afwaarderen van scheepvaarklassen
kan worden opgelost zal in lijn met de melding in de
perspectiefnota een begrotingsvoorstel worden voorbereid voor
2019 in de reguliere P&C cyclus.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Į toezegging

Stand van Zaken
Statenmededeling d.d. 25-juni-2018 is aangeboden aan PS met
nummer C2227279/4370408

4355701

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

C.A. van
der Maat

Ged vd Maat zegt toe om in de aanpak van
truckparkings zoals overeengekomen tijdens het BO
MIRT najaar 2017, tijdelijke truckparkings als korte
termijn aanpak extra mee te zullen nemen.

4355704

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

C.A. van
der Maat

4355719

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

C.A. van
der Maat

4355720

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

J.J.C. van
den Hout

4355725

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

C.A. van
der Maat

4355726

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

J.J.C. van
den Hout

4355733

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

C.A. van
der Maat

Ged vd Maat zegt toe om een inventarisatie te
zullen maken van prioritair te verbeteren verwegen
op provinciale wegen en die lijst onder de aandacht
te zullen brengen van de staatssecretaris.
Ged vd Maat zegt toe om bij de eerstvolgende
ontwikkeldagen met prioriteit te zorgen dat
gemeenten de kansen voor smart mobility kunnen
pakken, hen hierbij vanuit de provincie te zullen
ondersteunen en PS hierover te informeren bij de
eerstvolgende statenmededeling over
programmering mobiliteit.
Inzetten hulpmiddelen handhaving buitengebied.
Wat is de visie van de gedeputeerde op mogelijke
hulpmiddelen die hij ziet als mogelijkheden voor alle
betrokken partners in het veld om in te kunnen
zetten? Johan: deze visie zal ik u nogmaals
toezenden
Ged, vd Maat zegt toe om de statenwerkgroep
Herijking OV-visie te informeren over de enquêtes
die reeds onder OV-reizigers worden uitgevoerd
Pleiten in Den Haag voor toezichtsbijdrage
handhaving buitengebied. Johan: Eind september
informeer ik u hierover
Ged vd Maat zegt toe om PS voor de zomer te
informeren over actualisatie van de beleidsregel

Afgestemd met Bo secretaris dat toezegging met toezenden van
Statenmededeling d.d. 25-juni-2018 aan GS met nr.
c2227279^4370408 is afgedaan.
In overleg met de provincies Zuid-Holland, Limburg en Gelderland
en met RWS maken we een plan van aanpak voor het totale
onderwerp 'vrachtwagen parkeren'. Ook tijdelijke parkings
worden daarin opgenomen. Over de voortgang informeren we PS
na het BO-MIRT 2018.
We zijn momenteel bezig met de inventarisatie.

De statenmededeling programmering mobiliteit zal na de zomer
aan PS worden gestuurd

PS wordt hierover in september geïnformeerd middels een
statenmededeling.

Zodra de resultaten van de enquêtes beschikbaar zijn, informeren
we de statenwerkgroep Herijking OV-visie.
Deze toezegging wordt via het Interbestuurlijk Programma mede
namens de andere provincies bij het rijk geagendeerd.
Ik heb toegezegd om u te informeren over de actualisatie van de
beleidsregel rond recreatieve helikoptervluchten (Beleidsregel

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4356751

4356761

4359011

4359353

Inhoud motie Į toezegging

Stand van Zaken

rond recreatieve helicoptervluchten en de geuite
zorgen over geluid voor de omgeving bij die
actualisatie mee te nemen.

ontheffing luchtvaartgebruik terreinen Noord-Brabant) en de
geuite zorgen over geluid voor de omgeving bij die actualisatie
mee te nemen. In dit kader kan ik u informeren dat er hard wordt
gewerkt aan een wijziging van de beleidsregel. De wijziging
wordt ook zo veel mogelijk interprovinciaal afgestemd. In verband
met het zomerreces zal het concept van de wijziging hierna voor
inspraak aan de belanghebbenden worden toegezonden.
23 mei 2018: de uitvoering van deze toezegging wordt
meegenomen in uitvoering van M6. Scenario's worden na de
begroting 2019 gepresenteerd.

H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt naar
Merrienb aanleiding van M13 en de vraag van de heer
oer
Bahar of er aan inkomstenkant wat scenario's tegen
aan zijn te leggen en wat het saldo uiteindelijk gaat
worden toe om ten behoeve van het nieuwe college
financieel schoon op te leveren en scenario's in
beeld te brengen zowel aan de uitgaven als
inkomsten kant met de mogelijke
beïnvloedingsmogelijkheden. Dit ten minste tot het
einde van de volgende bestuursperiode (2028).
Provinciale Staten H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe naar
d.d. 20-04-2018
Merrienb aanleiding van M27 dat GS met de blijvende inzet
oer
van de Bibob-eenheid en bijbehorende financiële
middelen bezig is en zo nodig met voorstellen
richting PS zal komen.
Rondvraagmoment J.J.C. van Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS te
Statendag
den Hout informeren over het geuronderzoek dat is
18-05-2018
uitgevoerd bij Rendac.
Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

Provinciale Staten
d.d. 18-05-2018

J.J.C. van
den Hout

Gedeputeerde Van den Hout zegt toe vanaf de
jaarstukken 2018 meer gegevens op te nemen
omtrent de voortgang die wordt geboekt op de
KRW

Afgedaan

23 mei 2018: In de begroting 2019 wordt voorstel gedaan.

PS zal vóór eind juni worden geïnformeerd over het
geuronderzoek. De rapportage over dat onderzoek wordt
momenteel nog beoordeeld door de OMWB.
Op 5 juli is PS geïnformeerd middels een memo gedeputeerde.
Momenteel lopen er 2 trajecten waarbinnen aandacht is voor het
opnemen van gedetailleerdere informatie in de begroting over
voortgang KRW:
^ Discussie binnen de IPO adviesgroep waterbeleid over de
genoemde indicator.
^ Evaluatie van het Provinciaal Milieu en Waterplan (PMWP).
Naar aanleiding van de resultaten van beide sporen zal een
voorstel gedaan worden voor aanpassing van de indicator.
Aanvulling dd 12 juli 2018:

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4359358

Provinciale Staten
d.d. 18-05-2018

4359370

Provinciale Staten
d.d. 18-05-2018

4359380

Provinciale Staten
d.d. 18-05-2018

4359385

Provinciale Staten
d.d. 18-05-2018

4359399

Provinciale Staten
d.d. 18-05-2018

4359427

Provinciale Staten
d.d. 18-05-2018

4359448

Provinciale Staten
d.d. 18-05-2018

4360146

Provinciale Staten
d.d. 18-05-2018

Inhoud motie ļ toezegging

Stand van Zaken

Besluit IPO adviesgroep waterbeleid: Indicator blijft zo staan, er is
geen goede andere indicator. Elke provincie handelt naar eigen
inzicht mbt het opnemen van de indicator in de begroting.
Gedeputeerde
Van
den
Hout
zegt
toe
in
overleg
met
J.J.C. van
6 juni: benodigde gegevens worden verzameld door GOB en
den Hout de griffie een bijeenkomst te organiseren waarin
door Provincie (voor PAS-gebieden)
wordt ingegaan op de aan- en verkoop van
11 juni: griffie (Rob Toebak) verzocht om een bijeenkomst te
gronden en de op- en afwaardering van gronden
plannen.
J.J.C. van Gedeputeerde Van den Hout zegt toe schriftelijk
Deze toezegging wordt via een Statenmededeling afgedaan. De
den Hout antwoord te geven op de gestelde technische
Statenmededeling is in routing gebracht naar GS. Bespreekdatum
vragen over de kpi's VTH
GS is 10 juli 2018.
J.J.C. van Gedeputeerde Van den Hout zegt toe schriftelijk
Over de beantwoording van de vragen zijn wij in overleg met het
den Hout antwoord te geven op de gestelde technische
GOB. Wij verwachten de toezegging 1 juli 2018 afgedaan te
vragen over het GOB
hebben.
Memo van Gedeputeerde J. van den Hout is gepubliceerd op de
agenda van de procedurevergadering van PS op 3 september
2019 met nummer C2226979/4388005.
J.J.C. van Gedeputeerde Van den Hout zegt toe de vragen,
den Hout voor zover deze bij het RIVM thuishoren, door naar
het RIVM te sturen en PS op de hoogte te houden
van de antwoorden.
H.J.A. van Gedeputeerde van Merrienboer zegt toe om in het
Bespreking rapportage reserves wordt geagendeerd voor
Merrienb platform P&C te bespreken hoe er beter
Platform P&C 14 september 2018.
oer
gerapporteerd kan worden over onttrekkingen en
toevoegingen van reserves.
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe om binnen Op 14 september 2018 wordt de BURAP besproken in Platform
Merrienb het platform P&C te bespreken op welke manier er
P&C. Deze toezegging wordt geagendeerd voor de bespreking.
oer
bij de BURAP betere informatie kan worden gegeven
over afwijkingen binnen productgroepen.
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe PS te
Eind september ontvangen PS een memo gedeputeerde met de
Merrienb informeren over de uitkomsten van de evaluatie over uitkomsten van de evaluatie.
oer
het proces jaarrekening 2017.
W.B.H.J.
Gedeputeerde Spierings zegt toe PS op hoofdlijnen Stand van zaken volgt.
van de
te informeren over hoe burgemeesters
Donk
zijn omgegaan met de brief van de CdK aan de
burgemeesters over de integriteit van
gemeenteraden.

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4365033

4365338

4366394

4366408

4367090

4367092

4367098

4380722

Gedeputeerde Van der Maat zegt toe de
voortgang en resultaten van de zogenaamde
bundelstudie in Zuidoost-Brabant direct na zomer
aan PS te doen toekomen.
Provinciale Staten J.J.C. van Actuele motie - Niet boren naar gas in Brabant;
den Hout roepen Gedeputeerde Staten op om alles in het
d.d. 01-06-2018
werk te stellen om fracking in de zoektocht naar
vormen van gas en andere fossiele brandstoffen
tegen te gaan.
Woordvoerdersov Mw.
Gedeputeerde Spierings zegt toe om PS (na de
M.J.G.
zomer) de analyse van de huisartensgegevens
erleg Landbouw
d.d. 01-06-2018
Spierings 2014-2016 (onderdeel VGO II) toe te sturen
Woordvoerdersov Mw.
Gedeputeerde Spierings zegt toe PS te informeren
erleg Landbouw
M.J.G.
rondom de overeenkomst die met de andere
d.d. 01-06-2018
Spierings provincies gesloten gaat worden, binnen het
Interbestuurlijk Programma, over de impulsgebieden
landelijk gebied
Provinciale Staten J.J.C. van Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS te
den Hout informeren hoe er bij de ODZOB en ODBN gewerkt
d.d. 01-06-2018
wordt met een norm, vergelijkbaar aan de
MWB-norm bij de OMWB
Provinciale Staten J.J.C. van Gedeputeerde Van den Hout zegt toe PS te
den Hout informeren over de uitkomsten van het overleg met
d.d. 01-06-2018
Brabant Water over de planschade die mogelijk
ontstaat als gevolg van het uitbreiden van het
grondwaterbeschermingsgebied Gilzerbaan
Provinciale Staten J.J.C. van Gedeputeerde Van den Hout zegt toe schriftelijk te
den Hout reageren op vraag uit welk onderzoek zou blijken
d.d. 01-06-2018
dat de kleilaag in het
grondwaterbeschermingsgebied Gilzerbaan niet
meer wordt vervuild nadat dit bescherming van dit
grondwaterbeschermingsgebied is ingesteld.
Provinciale Staten H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe bij de
d.d. 29-06-2018
Merrienb uitvoering van GOL binnen de vooraf geformuleerde
oer
scope en budget te blijven en bij de realisatie van
GOL blijft participatie met omwonenden en
Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

C.A. van
der Maat

Inhoud motie Į toezegging

Stand van Zaken

Afgedaan

Zodra de resultaten bekend zijn zullen uw Staten een
statenmededeling ontvangen.

Deze toezegging is afgedaan, want gedeputeerde Spierings heeft
tijdens het woordvoerdersoverleg landbouw aangegeven dat dit
meegenomen wordt in de reeds al gedane toezegging.
Deze toezegging is afgedaan. Eind augustus is uw Staten over de
overeenkomst geïnformeerd via een memo gedeputeerde.

Afgedaan

PS is hierover middels een memo gedeputeerde op 25 juni 2018
geïnformeerd.

Afgedaan

13-06-18 In behandeling. We zijn in overleg met gemeenten en
Brabant Water.

13-06-18 In behandeling
3-7-18 Verzoek om akkoord met memo gedeputeerde i.v.m.
afwikkeling motie/toezegging uit Provinciale Staten verzonden
naar opdrachtgever voor akkoord
18-8-18 De memo is verstuurd en voor de Procedurevergadering
van 3 september a.s. geagendeerd.
In oktober wordt de offerte uitgevraag voor de uitvoering
gedaan. Eind februari dienen de offertes binnen te zijn. Financiële
kaders en participatie\overleg met omwonenden en
belanghebbenden worden opgenomen in de uitvraag.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4380723

4380850

4381255

4381274

4384181

Inhoud motie Į toezegging

Stand van Zaken

belanghebbenden plaatsvinden
Provinciale Staten H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe richting PS Gedeputeerde komt met een notitie met voorstel voor een
d.d. 29-06-2018
Merrienb te komen met en voorstel voor een evaluatie van het evaluatie. PS worden op basis daarvan in het
proces GOL
oer
woordvoerdersoverleg ruimte d.d. 26 oktober 2018 gevraagd in
te stemmen.
Rondvraagmoment J.J.C. van Gedeputeerde Van den Hout zegt toe om, gelet op Er is inmiddels contact geweest met de vereniging maar vanwege
d.d. 29-06-2018
den Hout de discussie rondom de uitrustig van BOA's, contact de zomervakantie komt men er later op terug.
op te nemen met de Nederlandse Vereniging van
Natuurtoezicht PS hier een terugkoppeling op te
geven
Conform planning in de toezegging worden PS geïnformeerd.
Provinciale Staten H.J.A. van Aangenomen motie M1a "GOL: Mitigerend
d.d. 29-06-2018
Merrienb combineren met energietransitie": Verzoeken
oer
Gedeputeerde Staten om Mitigerende maatregelen
voor fijnstof en geluid bij voorkeur te combineren
met uitvoeren van energietransitie bij bestaande
huur en koopwoningen; In het onderzoek ook de
wijze van financiering, organisatie en beheer van de
mitigerende maatregelen te beschouwen; Provinciale
staten uiterlijk eind 2018 te informeren over de
uitkomst van het onderzoek en mogelijkheden.
Provinciale Staten H.J.A. van Motie M2 - optimalisatie leefomgeving
Deze motie maakt onderdeel van de aanbesteding voor de
d.d. 29-06-2018
Merrienb omwonenden: verzoeken Gedeputeerde Staten om uitvoering. De uitvraag wordt in oktober gedaan, eind februari
oer
in de verdere uitwerking van de voorkeursvariant
zijn de offertes bekend.
(binnen de keuzes die in het PIP zijn gemaakt en
zonder daarbij onnodige concessies te doen aan de
voortgang van het realisatieproces) verder oog te
blijven hebben voor optimalisatiemogelijkheden om
overlast voor omwonenden te beperken;
Provinciale Staten H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe dat er op Op 6 juli jl. heeft u de antwoorden op de schriftelijke vragen van
Merrienb 28 juni 2018 een overleg van de
mw. P. van der Kammen over havenschap Moerdijk ontvangen. In
oer
gemeenschappelijke regeling van het Havenschap
deze antwoorden bent u geïnformeerd over de jaarrekening en
plaatsvindt. Daar komt ook de jaarrekening van het het waarom van het positieve resultaat.
Havenbedrijf op de agenda. Op basis van de
vergadering zal ik u schriftelijk informeren wat er in
de jaarrekening staat over het waarom van het
positief resultaat.

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie ļ toezegging

Stand van Zaken

4384730

Gedeputeerde Pauli zegt toe PS te zullen informeren
over de uitkomsten van het onderzoek van
VNO-NCW naar de verglazing van
bedrijventerreinen

Antwoord: Uit de in mei 2018 beschikbaar gekomen gegevens v/i
nulmeting bedrijventerreinen blijkt dat van de 591
bedrijventerreinen er nog 126 terreinen zijn waar geen
glasvezelnetwerk is gerealiseerd en er geen actuele
aanlegplannen zijn. In augustus 2018 zijn de gegevens nulmeting
bedrijventerreinen toegevoegd aan de Breedbandmonitor die
beschikbaar is via de Brabantsite en worden 2 jaarlijks geüpdatet.

Themebijeenkomst
Digitalisering d.d.
01-06-2018

L.W.L.
Pauli

VNO-NCW heeft ter voorbereiding op een door de provincie
georganiseerde expertmeeting, een korte verkenning gedaan. Er
is geen rapportage beschikbaar. In de expertmeeting heeft
VNO-NCW de volgende conclusies gedeeld:
We staan er nu, anno 2018, beter voor dan enkele jaren
terug.
De meeste bedrijventerreinen beschikken over een betaalbare
glasvezelaansluiting.
VNO-NCW ontvangt in tegenstelling tot enkele jaren geleden
nauwelijks meer klachten van ondernemers op bedrijventerreinen
over het ontbreken van een adequate aansluiting.
Niettemin is het, gelet op het belang van het onderwerp en
gelet op de Brabantse ambities, wel zaak de voortgang van de
aanleg van glas op bedrijventerreinen te monitoren.
De gegevens van de nulmeting bevestigen het beeld dat
VNO-NCW geeft dat het beter gaat met de beschikbaarheid van
snel internet (glasvezel) op bedrijventerreinen. In 2013 was door
bedrijf Helioview een onderzoek gedaan dat aangaf dat van de
591 bedrijventerreinen er 150 terreinen waren waar (nog) geen
glasvezelnetwerk was gerealiseerd. Monitoring blijven we
noodzakelijk achten.
4384802

Provinciale Staten
d.d. 29-06-2018

L.W.L.
Pauli

4384810

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
Gedeputeerde Pauli zegt toe om de specificatie van De fondsmanagementkosten vanaf moment van oprichting van het
de ĥ 1,1 mln aan fondsmanagementkosten van het
fonds in 2014 t/m Q2 2018 zijn cumulatief als volgt:

Afgedaan

Stuknr Vergadering POHO

Inhoud motie ļ toezegging

Stand van Zaken

Breedbandfonds schriftelijk aan PS te doen
toekomen

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Afgedaan

2014: É231.535
2015: É764.568
2016: É1.117.81
2017: É1.144.2C
2018 t/m Q2: H

Een voorlopige schatting voor de kosten na 1 juli tot 15
september zijn geschat op EUR 9.791 (uren
fondsbeheer/overdracht BBFB en doorbelastingen huisvesting
BOM Holding).
4384821

Provinciale Staten
d.d. 29-06-2018

4385415

Woordvoerdersov H.A.J.M.
erleg Samenleving Swinkels
d.d. 29-06-2018

4385426

Woordvoerdersov H.A.J.M.
erleg Samenleving Swinkels
d.d. 29-06-2018

4385427

Woordvoerdersov H.A.J.M.
erleg Samenleving Swinkels
d.d. 29-06-2018

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
De gedeputeerde zegt naar aanleiding van het
Op 11 juli jl. zijn de Staten, via een memo Gedeputeerde en een
agendapunt sociale veerkracht toe een lijst met
bijlage met initiatieven, geïnformeerd.
initiatieven op 10 juli in de vorm van een
nieuwsbrief, een soort brochure, aan te bieden
waaruit blijkt waar we nu staan en waarbij ook een
aantal initiatiefnemers aan het woord komen zodat
PS een indruk krijgen hoe zij er mee om gaan.
De gedeputeerde zegt toe dat hij het
uitvoeringsprogramma 2019 waarin onder
andere ook instrumenten en rol provincie aan de
orde zullen komen aan PS zal doen
toekomen
De gedeputeerde nodigt PS zeer uit om mee te gaan
met werkbezoeken op het gebied van sociale
veerkracht en zegt toe dat hij zijn agenda omtrent
die werkbezoeken kenbaar zal maken aan PS

Afgedaan

