Bijlage: Toelichting op aflopende activiteiten en capaciteit

Toelichting

In de loop van 2019 en 2020 loopt een groot aantal tijdelijke beleidsinitiatieven en inzet van
personele capaciteit af, onder meer gekoppeld aan de uitvoering van het bestuursakkoord. Dat
betekent dat deze activiteiten daadwerkelijk zullen stoppen, behalve als het nieuwe provinciebestuur
besluit hiervoor opnieuw middelen en capaciteit in te willen inzetten. Dit vraagt dus om een expliciete
keuze en besluit van het nieuwe bestuur om het beleid en de inzet voort te zetten of zelfs te
intensiveren en hiervoor middelen beschikbaar te stellen, in eerste instantie vanuit de budgettair
afweegbare ruimte.
Per begrotingsprogramma en beleidsveld waar sprake is van aflopende financiering, is aangegeven
om hoeveel budget het gaat en/of welke capaciteit niet meer beschikbaar is voor de uitvoering.
Onder de tabellen is steeds per post een toelichting gegeven.
Begrotingsprogramma Ruimte
Ruimte (bedragen* x € 1 mln)

2019

2020

2021

2022

2023

Aflopende tijdelijk toegekende middelen (€ en fte)
-

Leegstand
Wonen
Omgevingswet (middelen t/m 2021 in
stelpost)

-

Werkplaats De Gruyter
Agrofood incl versnelling transitie
veehouderij

*


€

0,6

fte

7,1

€

0,7

Fte

2

€

0,75

Pm

Pm

Fte

9,2

9,3

9,3

€

0,2

Fte

3,8
Pm

-

7,25

4,35

€

10,6

Fte

22

Bedragen gebaseerd op (peildatum) begroting 2019

Leegstand
De leegstandsopgave in Brabant is gedifferentieerd en het grootst als het gaat om agrarische
gebouwen en cultureel erfgoed. Het programma Brabantse Aanpak Leegstand, vastgesteld in
november 2016, beoogt de leegstand in Brabant te verminderen. Het programma stimuleert
tevens transformaties die bijdragen aan versterking van de omgevingskwaliteit van Brabant.
De financiering van de Brabantse Aanpak Leegstand loopt in 2019 af.



Wonen
De Brabantse Agenda Wonen, zoals vastgesteld in het najaar 2017, richt zich op het versterken
en behouden van regiospecifieke kwaliteiten van Brabant en draagt daarmee bij aan het creëren
van een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat. Met de Brabantse Agenda Wonen wordt
samen met gemeenten en andere woningmarktpartijen en via ‘regionale perspectieven op bouwen
en wonen’ ingezet op het versnellen van de woningbouw, het vernieuwen en verduurzamen van
de woningvoorraad, inbreidings-, herstructurerings- en transformatielocaties, het herbestemmen
van leegstaand vastgoed naar woonruimte en het vernieuwen van regionale
woningbouwafspraken. De financiering van en de tijdelijke extra capaciteit voor de uitvoering van
de Brabantse Agenda wonen loopt in 2019 af.
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Omgevingswet
Op 14 december 2018 hebben Provinciale Staten de Brabantse Omgevingsvisie vastgesteld. Per
1 januari 2021 wordt de Omgevingswet en provinciale omgevingsverordening van kracht. Dit
instrument is kaderstellend voor alle gemeenten en waterschappen in onze provincie. De
Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu,
natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor de samenhangende benadering van de
fysieke leefomgeving. Het gaat om de balans tussen beschermen en benutten van de fysieke
leefomgeving met het oog op een duurzame ontwikkeling. De benodigde middelen voor 2020 en
2021 zijn beschikbaar op een stelpost (€ 1,5 mln in afwachting van definitieve raming op de
begroting).



Werkplaats De Gruyter (wordt Waardenmakers)
De provincie is partner in werkplaats De Gruyter. Binnen Werkplaats De Gruyter werken
ondernemers, experts, inwoners, studenten en overheden op een vernieuwende wijze samen aan
maatschappelijke opgaven. De provinciale financiering en capaciteit loopt in 2019 af.



Agrofood
De Brabantse agenda agrofood loopt in 2020 af en heeft als doel om Brabant in 2020 tot de
meest duurzame en slimme agrofoodregio's van Europa te laten behoren. Met een agrofoodsector
die voedsel produceert met respect voor natuur en milieu én voor gezondheid en welzijn van
mens en dier.
De sector agrofood is belangrijk voor Brabant. Binnen de gehele keten, van toeleverancier,
primaire sector tot de verwerkende industrie wordt veel waarde toegevoegd en zijn veel mensen
werkzaam. Tegelijkertijd staan delen van de sector onder druk. Met name de primaire sector
(landbouw) staat voor grote uitdagingen als gevolg van de ‘negatieve’ invloed op klimaat, milieu
en biodiversiteit. Daarbij staat de maatschappelijke acceptatie van de sector onder druk, met
name vanuit de aspecten van geuroverlast, gezondheid en dierenwelzijn. De agrofoodsector als
geheel heeft een goede uitgangspositie in Europees verband door de hoogwaardige verwaarding
van producten. Ook de mogelijkheden die de toepassing van nieuwe technologieën en dataficatie
zijn groot en bieden kansen. Vanuit het perspectief van gezondheid, milieu en klimaat, staat de
agrofoodsector in de komende periode voor de opgave om deze sector duurzaam te
transformeren.
De tijdelijke capaciteit en middelen voor het programma Agrofood lopen eind 2019 af. Voor
2020 en 2021 is nog tijdelijke capaciteit beschikbaar voor versnelling transitie veehouderij en zijn
nog financiële middelen beschikbaar op een stelpost (in afwachting van definitieve raming op de
begroting).
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Begrotingsprogramma Natuur, Water en Milieu
Natuur, Water, Milieu (bedragen* x € 1

2019

2020

2021

2022

2023

mln)
Aflopende tijdelijk toegekende middelen (€ en fte)
-

PMWP (impuls PMWP € 6 mln t/m 2021)

-

Stimulering Uitvoering Water

-

Projecten Deltaprogramma

-

Waterpoort

-

*


Bodemconvenant
Duurzame grondstoffenvoorziening
Landschapen van Allure

€

6,0

6,0

6,0

Fte

-

-

-

€

7,0

3,0

4,8

Fte

-

-

-

€

14,2

17,4

16,9

3,2

Fte

-

-

-

-

€

0,2

Fte

3,2

€

6,5

-

-

Fte

3,0

2,0

1,0

€

0,3

0,8

0,8

Fte

3,5

3,5

2,5

€

-

Fte

0,6

Bedragen gebaseerd op (peildatum) begroting 2019

Provinciaal Milieu- en Waterplan (PMWP)
Het milieu- en waterbeleid van de provincie ligt vast in het PMWP (uitvoeringsperiode 20162021), gericht op het realiseren van een duurzame fysieke leefomgeving. Beleidsdossiers zijn
ondergebracht bij de thema’s Veilige leefomgeving, Gezonde leefomgeving en Groene groei.
Programma Verbindend Water richt zich op het realiseren van schoon, voldoende en veilig water.
Ook klimaatadaptatie is hierbij ondergebracht. Voor de realisatie worden onder andere
prestatieafspraken gemaakt met waterschappen en wordt via regelingen en subsidies aan andere
partijen (vooral agrarische sector en terreinbeherende organisaties) de gelegenheid geboden om
maatregelen te treffen. Voor de periode 2022-2027 zullen geactualiseerde beleidskaders voor
het waterbeleid worden geformuleerd, afgestemd met de waterbeheerprogramma’s van de
waterschappen.
Het programma Milieu en gezondheid richt zich op een gezonde, veilige leefomgeving
(luchtkwaliteit, geluidhinder, gezondheid, bodem en ondergrond, afvalstoffen, stortplaatsen,
drugsdumpingen, externe veiligheid, duurzaamheid en groene groei). Op de onderwerpen
worden wettelijke taken en ambities uitgevoerd. Voor de periode 2022-2027 zullen
geactualiseerde beleidskaders voor het milieubeleid worden geformuleerd.
Het milieu- en waterbeleid resulteert onder andere in opdrachten voor de omgevingsdiensten op
het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Naast de structureel beschikbare
middelen voor Water en Milieu is voor de uitvoering van het PMWP (t/m 2021) in het huidige
bestuursakkoord een impuls gegeven van € 36 mln (6 x € 6 mln).



Samenwerkingsovereenkomst tot Uitvoering Waterdoelen (STUW)
Dit betreft de prestatieafspraken met de waterschappen over de periode 2016 – 2021
(voornamelijk inrichtingsmaatregelen die leiden tot verbetering van de waterkwaliteit. Voor de
uitvoering van STUW zijn voor de laatste drie jaar van de planperiode de ramingen in de
begroting opgenomen.
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Projecten Deltaprogramma
Projecten die betrekking hebben op Deltaplan Hoge zandgronden/Deltaprogramma Zoetwater
(omgaan met watertekorten), gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta, waterveiligheid langs de Maas
(Deltaprogramma Maas: rivierverruimingsprojecten) worden gefinancierd onder de noemer
Deltaprogramma en gaan grotendeels over rijksmiddelen die aan de provincie beschikbaar zijn
gesteld. Voor de uitvoering hiervan zijn conform de begrotingsmethodiek de middelen t/m 2022
geraamd. Een deel hiervan zal in de jaren na 2022 nog worden gerealiseerd vanwege het
meerjarige karakter van de projecten. Van deze middelen is € 2,6 mln nog niet aan projecten
toegekend en beschikbaar in de reserve PMWP; de verwachting is dat dit deel van de reserve na
2022 volledig zal worden besteed.



Waterpoort
Waterpoort is een gebiedsgerichte aanpak op de grens van Noord-Brabant, Zuid-Holland en
Zeeland. 27 partijen werken, op basis van een samenwerkingsovereenkomst, in dit gebied
gezamenlijk aan opgaven in het kader van Zuidwestelijke Delta, Connecting Delta, NL Delta en
de Zuiderwaterlinie. Voor de gebiedsaanpak Waterpoort gelden afspraken tot en met 2019.
Naar de toekomst toe wil Waterpoort - naast water, (delta)natuur en landschap en erfgoed –
verbinding maken met thema’s als klimaatadaptatie, circulaire economie, energietransitie en
biodiversiteit. De tijdelijke capaciteit voor Waterpoort loopt in 2019 af.



Bodemconvenant
Dit betreft de uitvoering van bodemtaken waarvoor een convenant met het Rijk gesloten is voor de
periode 2016 – 2020. Het Rijk stelt hiervoor middels een decentralisatie uitkering middelen
beschikbaar. De tijdelijke capaciteit voor de uitvoering van deze taken is in de begroting
geraamd. Over continuering voor de periode na 2020 en het beschikbaar krijgen van middelen
hiervoor wordt met het rijk onderhandeld.



Duurzame grondstoffenvoorziening
Voor de uitvoering van deze taak is gedurende de planperiode van het PMWP (t/m 2021) extra
tijdelijke capaciteit beschikbaar gesteld.



Brabant Uitnodigend Groen (BrUG)
Het Brabantse natuur- en landschapsbeleid is vastgelegd in de beleidsvisie Brabant Uitnodigend
Groen. Deze beleidsvisie loopt nog tot en met 2022. In BrUG zijn 4 doelen onderscheiden:
1. Komen tot een samenhangend en robuust netwerk van natuurgebieden (het NNB).
2. Behoud en herstel van biodiversiteit Brabantbreed.
3. Behoud en ontwikkeling van een Brabants mozaïek van landschappen met regionale
identiteiten.
4. Verankering van natuur en landschap in de samenleving.
Voor uitvoering van het laatste onderdeel zijn t/m 2022 tijdelijke middelen beschikbaar.



Landschappen van Allure
Landschappen van Allure is een investeringsprogramma voor natuur- en landschapsprojecten in
Het Groene Woud, De Maashorst en De Brabantse Wal. De landschappen van Allure eindigt in
2019.
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Begrotingsprogramma Economie
Economie en Energie (bedragen* x € 1

2019

2020

2021

2022

2023

mln)
Aflopende tijdelijk toegekende middelen (€ en fte)
-

Digitalisering

-

Energie

-

Kennis & Onderwijs

-

*


Internationalisering en branding
Vrijetijdseconomie
Innovatie
Arbeidsmarkt

€

1,5

1,0

Fte

4,3

3,0

€

€ 3,1

Pm

Fte

20

-

€

-

Fte

0,7

€

-

Fte

1,0

€

-

Fte

1,5

€

-

-

Fte

0,5

0,5

€

-

Fte

2,3

0,75
3,0

0,75
-

Bedragen gebaseerd op (peildatum) begroting 2019

Kennis & onderwijs
Het thema ‘Kennis en Onderwijs’ heeft de afgelopen periode invulling gekregen via het
Arbeidsmarktbeleid (MBO kennispact), en deels via het Innovatiebeleid (LCB in Breda voor
logistiek en Braventure voor valorisatie). In Tilburg is Mindlabs in ontwikkeling gezet. Het
kenniscluster fotonica met TU/e loopt primair via ons Innovatiebeleid. De hiervoor beschikbare
tijdelijke capaciteit eindigt in 2019.



Internationalisering & Branding
Met internationalisering & branding richt de provincie zich op internationale bewustwording,
samenwerking van het regionale bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen, versterking van
het Brabantse imago en het verzilveren van kansen in het buitenland. Branding stuurt middels
place brand management op de wijze waarop Brabantse marketingorganisaties de regio
wegzetten, t.b.v. de lange-termijn beïnvloeding van perceptie en imago. Tevens ontwikkelt
Branding eigen (on-brand) activiteiten en campagnes, t.b.v. de internationale, economische
doelstellingen van de provincie.
Het huidige beleidskader ‘Intensivering Internationalisering en Branding loopt t/m 2019. De
hiervoor beschikbare extra tijdelijke capaciteit loopt eind 2019 af. Voor structurele voortzetting
van dit beleid is € 1 mln per jaar op een stelpost gereserveerd.



Vrijetijdseconomie (VTE)
Op het internationale speelveld van de economie maken bedrijven steeds de afweging waar ze
groeien of zich vestigen, daarom blijven ook andere vestigingsvoorwaarden relevant, zoals
bereikbaarheid, wonen, cultuur. Vrijetijdseconomie versterkt het vestigingsklimaat niet alleen voor
het bedrijfsleven, maar trekt ook binnen- en buitenlandse toeristen. Het Beleidskader &
Uitvoeringsagenda Vrijetijdseconomie loopt tot en met 2019 en heeft als belangrijkste doelen de
groei van het aantal banen, een reële groei van de bestedingen en bijdragen aan de realisatie
van de doelen van aanpalende beleidsvelden zoals cultuur, erfgoed, natuur, landschap,
leefbaarheid, zorgeconomie, sport en economische topsectoren ‘creatieve industrie’ en
‘agrofood’. Voor de uitvoering van het beleidskader is tijdelijk capaciteit beschikbaar gesteld.
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Innovatie topsectoren
De ambitie van het Economische Programma Brabant 2020 is om één van de innovatieve
topregio’s van Europa te zijn. Om welvaart en welzijn in Brabant duurzaam te kunnen
garanderen, zetten we via het Economisch Programma in op het ontwikkelen van onze sterke
economische clusters, die zorgen voor verdienvermogen en werkgelegenheid en innovatieve
oplossingen leveren voor maatschappelijke vraagstukken. Daarbij richten we ons op innovaties die
ook internationaal grote economische potentie hebben. Daarmee opereren we, samen met onze
partners, in wisselwerking met het landelijke Topsectorenbeleid. Het Economisch Programma
Brabant loopt in 2020 af. Voor de uitvoering hiervan is t/m 2020 tijdelijk extra capaciteit
beschikbaar. Voor het innovatiebeleid (o.m. Agrofood, Biobased en HTSM) zijn tijdelijke
financiële middelen beschikbaar (3e tranche investeringsagenda).



Arbeidsmarkt
Het provinciale arbeidsmarktbeleid is vastgelegd in de door PS bekrachtigde uitvoeringsagenda
“Veerkrachtige arbeidsmarkt”. Op basis daarvan vindt de uitvoering plaats via een aantal lijnen:
flexicurity, onderwijs-arbeid, iedereen doet mee, internationalisering en sociale innovatie in
combinatie met versterking MKB. De uitvoeringsagenda “Veerkrachtige Arbeidsmarkt’ loopt in
2019 af. De hiervoor beschikbare extra tijdelijke capaciteit loopt eveneens eind 2019 af. Voor
structurele voortzetting van dit beleid is € 4 mln per jaar op een stelpost gereserveerd.



Digitalisering
Provinciale Staten hebben in 2018 de Verkenning en Statenvoorstel ‘Brabant digitaliseert’
vastgesteld. In dat Statenvoorstel zijn (4) inhoudelijke richtingen vastgesteld en is het geld
afkomstig uit het bij vrijgevallen Breedbandfonds geoormerkt voor (toonzettende)
digitaliseringsvoorstellen. De inzet rondom Digitalisering concentreert zich op drie externe
speerpunten: Brabant Smart Regio, Ruim baan voor de dataeconomie, Heel Brabant Digitaal
Verbonden en één interne: de provinciale organisatie ‘fit for future’. € 4 mln is op de begroting
geraamd voor proceskosten en uitvoering van kleine projecten t/m 2022. De overige middelen
die zijn vrijgevallen uit het Breedbandfonds (€ 41 mln) zijn geoormerkt voor de uitwerking van de
digitaliseringsvoorstellen.



Energie
Provinciale Staten hebben in 2018 de Energieagenda 2019 – 2030 vastgesteld. Deze agenda
stippelt de Brabantse koers uit in de energietransitie en vormt met enkele leidende principes de
leidraad voor het handelen van de provincie. Dit met het doel om in 2050 in Brabant 100%
duurzame energie te hebben. Hiervoor is, ook op weg naar 2030, een wezenlijke verandering
noodzakelijk. De Energieagenda 2030 zet urgentie en de noodzaak van versnelling centraal.
Energiedoelen worden zo veel mogelijk gerealiseerd in samenhang met andere maatschappelijke
opgaven, zoals mobiliteit, circulaire economie, klimaatadaptatie, de transitie in de agrofood en
stedelijke ontwikkelings- en transformatieopgaven. Voor de uitvoering van de Energieagenda zijn
zeer beperkt structurele middelen aanwezig. De extra beschikbare tijdelijke capaciteit voor
uitvoering van de vorige Energieagenda en voor Circulaire Economie loopt eind 2019 af.
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Begrotingsprogramma Mobiliteit
Mobiliteit (bedragen* x € 1 mln)

2019

2020

2021

€

1,5

1,7

1,4

Fte

-

-

-

2022

2023

Aflopende tijdelijk toegekende middelen (€ en
fte)
-

Verkeersmanagement (ITS,
verkeerscentrale, .)

-

4,1

€

-

Fte

4,5

€

-

Fte

5,0

€

-

-

-

Fte

4,5

4,5

4,5

€

-

Fte

5,9

€

-

Fte

2,0

samenwerkingsagenda Brabantstad
digitalisering integraal

-

Smartwayz

-

Uitvoeringsimpuls infrastructurele
werken



4,1

Slimme Mobiliteit

mobiliteitsbeleid

*

€
Fte

Fiets in de Versnelling

Bedragen gebaseerd op (peildatum) begroting 2019

Verkeersmanagement
In het kader van het mobiliteitsbeleid zijn gekoppeld aan de looptijd van het PVVP de middelen
voor verkeersmanagement t/m 2021 in de begroting opgenomen. Het betreft hier echter
structurele taken (o.m. verkeerscentrale en ITS). Met de uitvoering van deze taken is een bedrag
van ca. € 1,5 mln per jaar gemoeid.



Uitvoeringsprogramma ‘Fiets in de versnelling’
Met het uitvoeringsprogramma ‘Fiets in de Versnelling’ willen we het gebruik van de fiets verder te
stimuleren. Dit gebeurt door de fietsinfrastructuur te verbeteren, werkgevers te betrekken bij
projecten en innovaties voor de fiets te ontwikkelen. Het uitvoeringsprogramma loopt t/m 2020.
De hiervoor beschikbaar gestelde tijdelijke capaciteit loopt in 2020 af.



Tijdelijke capaciteit mobiliteit
Voor de uitvoering van een aantal taken is (extra) tijdelijke capaciteit beschikbaar gesteld die eind
2019 of in de loop van de komende bestuursperiode afloopt. Bij voortzetting van de taken dient
ook een besluit genomen te worden over capaciteit om deze taken uit te kunnen blijven voeren.
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Begrotingsprogramma Cultuur en Samenleving
Cultuur en samenleving (bedragen* x € 1

2019

2020

2021

2022

2023

mln)
Aflopende tijdelijk toegekende middelen (€ en fte)
-

Symphonische muziekvoorziening

-

Buitenschoolse cultuureducatie

-

Impulsgelden

-

Diversen (o.a. DC-networks en
etalageprojecten)

-

*


Erfgoedfabriek
Sport
Sociale Veerkracht

€

1,5

2,0

fte

-

-

€

0,1

0,2

Fte

-

-

€

1,3

1,3

Fte

-

-

€

1,2

Fte

-

€

2,2

Fte

6,0

€

3,5

1,6

Fte

3,7

-

€

-

Fte

10,0

Bedragen gebaseerd op (peildatum) begroting 2019

Cultuur van nu
De cultuuragenda voor Brabant loopt tot en met 2020. Via deze agenda zorgt de provincie
samen met haar culturele partners dat de basis op orde is, de (inter)nationale top versterkt wordt
en er goede onderlinge verbindingen binnen het culturele veld als tussen cultuur en andere
sectoren, zoals bijvoorbeeld ruimte en sociale veerkracht, worden gelegd. Op het gebied van
cultuur heeft de provincie een aantal wettelijke taken, alsook een aantal bestuurlijke ambities. Een
aantal daarvan (Symphonische muziekvoorziening, buitenschoolse cultuureducatie, extra
impulsgelden en o.a. DC-networks en etalageprojecten) zijn met tijdelijke middelen gefinancierd.
De financiering loopt in 2020 resp. in 2019 af.
Voor de organisatie Brabant C zijn middelen beschikbaar t/m 2022. Voor de programmering zijn
naar verwachting middelen beschikbaar t/m 2021



Erfgoed
Brabant wil haar geschiedenis doorgeven aan toekomstige generaties. Daarom heeft de provincie
zich de afgelopen periode gericht op duurzaam behoud van erfgoed door
herbestemming of restauratie, op de bescherming van collecties, op de beleving van
ons cultureel erfgoed en op de verhalen van Brabant. Na 2019 lopen de middelen af voor de
inzet op:
De Verhaallijnen
Museumschatjes (educatieprogramma dat museumbezoek bij kinderen en jongeren stimuleert)
Herbestemming van erfgoed, inclusief jongerenprogramma GRUTS (Erfgoedfabriek)
Brabants Erfgoed (Erfgoed beschikbaar maken voor een breder publiek)
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Sport
Brabant beoogt met sportvoorzieningen en evenementen enerzijds het vestigingsklimaat te
versterken en anderzijds jonge talentvolle sporters een goede thuisbasis te bieden om zicht verder
te ontwikkelen. De ambities ten aanzien van sport zijn vastgelegd in het Sportplan 2016 – 2019
en loopt daarna af, evenals de middelen. Concreet betekent dat de volgende activiteiten stoppen:
ondersteuning sportevenementen,innovatie sport & technologie, impuls unieke sporten en
talentontwikkeling. De tijdelijke capaciteit is beschikbaar t/m 2019.



Versterken Sociale Veerkracht
Met het programma Versterken Sociale Veerkracht helpt de provincie initiatieven van burgers,
sociaal ondernemers, verenigingen, coöperaties of organisaties om hun bijdrage aan een goede
kwaliteit van leven in Brabant en aan een duurzame, inclusieve samenleving nu en in de toekomst
te vergroten en bestendigen. Het programma Versterken Sociale Veerkracht inclusief de daarvoor
beschikbare tijdelijke capaciteit loopt in 2019 af.
Vanaf 2020 is op de begroting een bedrag van € 5,7 mln geraamd.

Begrotingsprogramma Bestuur en organisatie
Bestuur (bedragen* x € 1 mln)

2019

2020

2021

2022

2023

Aflopende tijdelijk toegekende middelen (€ en fte)
-

Taskforce Brabant Zeeland

-

(Veer)krachtig bestuur

-

*


Organisatieontwikkeling

€

€ 1,2

Fte

-

€

-

Fte

4,0

€

0,5

Fte

9,0

Bedragen gebaseerd op (peildatum) begroting 2019

Taskforce Brabant-Zeeland
De taskforce Brabant-Zeeland richt zich op de aanpak van ondermijning en georganiseerde
criminaliteit. De provinciale bijdrage aan de taskforce loopt in 2019 af.



Veerkrachtig Bestuur
Het programma Veerkrachtig Bestuur richt zich op het vernieuwen van bestuurlijke organisatie en
samenhang in Brabant zodat er veerkrachtige gemeenten en samenwerkingen ontstaan, die
passen bij de uitdagingen waarvoor gemeenten staan. Dit heeft enerzijds geresulteerd in het
intensiveren van een aantal samenwerkingsverbanden en anderzijds heeft een aantal gemeenten
gekozen voor herindeling. Het programma Veerkrachtig Bestuur eindigt in 2019. Dan loopt ook
de daarvoor beschikbare tijdelijke capaciteit af.
Op dat moment resteren er nog de afhandelingen van een aantal in gang gezette ontwikkelingen
en afspraken (o.a. Land van Cuijk, de Kempen, Uden & Landerd).



Organisatieontwikkeling
De afgelopen bestuursperiode is onder de noemer Beweging in de organisatie een impuls
gegeven aan de ontwikkeling van de provinciale organisatie tot een opgavegestuurde
netwerkorganisatie die samen met partners flexibel kan inspelen op kansen en initiatieven uit de
samenleving. De hiervoor beschikbare middelen en personele capaciteit lopen in 2019 af.
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