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Ten behoeve van de media zijn hieronder de besluiten van Gedeputeerde Staten kort
weergegeven. Over sommige besluiten sturen Gedeputeerde Staten aparte persberichten uit om
de media te informeren. Voor antwoorden op Statenvragen klik op:
www.brabant.nl/statenvragen.

1. Algemene bijdrageverordening

In aanvulling op de Algemene subsidieverordening, is de Algemene bijdrageverordening
vastgesteld. Met een bijdrage kan snel en flexibel geld worden verstrekt aan mede-overheden
waarmee intensief wordt samengewerkt, zoals bijvoorbeeld gemeenten en waterschappen. Het
voordeel van een bijdrage ten opzichte van een subsidie is dat er onder meer sprake is van een
gelijkwaardiger relatie tussen de verschillende overheden.
2. Evaluatie Interbestuurlijk Toezicht

Het beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019 loopt dit jaar af. In het kader hiervan is
de uitvoering ervan geëvalueerd door onderzoeksbureau Seinstra Van De Laar. Het rapport
levert inzichten op over de resultaten, doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde
beleid, en er wordt geconcludeerd dat het huidige beleidskader voldoet. Gedeputeerde Staten
nemen kennis van de evaluatie en gebruiken het advies ten behoeve van het beleidskader
Interbestuurlijk Toezicht 2020-2023.
3. Slotwijziging 2019

Met de slotwijziging 2019 informeren Gedeputeerde Staten Provinciale Staten over de laatste
ontwikkelingen van het begrotingsjaar 2019. Ook leggen Gedeputeerde Staten de 1e
begrotingswijziging 2020 ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten. Daarin zijn behalve
de doorwerking van de effecten van de slotwijziging 2019, ook de effecten van de
besluitvorming van de begroting 2020 verwerkt.

4.

Initiatiefvoorstel ‘Kinderen en Democratie’ (aangehouden d.d. 12 november
2019)

Het initiatiefvoorstel ‘Kinderen en Democratie’, Van Meijer (D66) en De Kort (PvdA), kan op
sympathie van Gedeputeerde Staten rekenen. Gedeputeerde Staten geeft in hun wensen en
bedenkingen op het initiatiefvoorstel aan dat het goed past binnen de bredere aanpak om
burgerbetrokkenheid uit te breiden.

Activiteiten
Leden van Gedeputeerde Staten nemen deel aan tal van bijeenkomsten. Bijeenkomsten met een
openbaar karakter staan hieronder weergegeven ten behoeve van de media. Voor sommige
bijeenkomsten sturen Gedeputeerde Staten een aparte persuitnodiging uit.

Heropening Nationaal Kamp Vught
27 november | 13:00 uur| Vught | Wim van de Donk

Z.M. de Koning heropent het vernieuwde Nationaal Kamp Vught. De commissaris van de
Koning, Wim van de Donk, vergezelt hem daarbij.
Lancering website
27 november | 16:30 uur | ’s-Hertogenbosch | Wim van de Donk

In het provinciehuis wordt een website gelanceerd die in het teken staat van de dagboeken van
voormalig commissaris van de Koningin en minister-president Jan de Quay, een initiatief van het
Brabants Historisch Informatie Centrum. De commissaris, Wim van de Donk, spreekt bij het op
lijn zetten van deze site.
Nieuwe burgemeester gemeente Geldrop
29 november | 20:00 uur | Geldrop | Wim van de Donk

In het gemeentehuis van Geldrop Mierlo installeert de commissaris van de Koning, Wim van de
Donk, tijdens een bijzondere raadsvergadering de nieuwe burgemeester van de gemeente, Jos
van Bree. Dwarsstraat 70.
Statendag
6 december | 09.30 uur | Provinciehuis | Provinciale Staten

Provinciale Staten komen bijeen op een Statendag. Onderdeel van deze dag is de plenaire
Statenvergadering in de Statenzaal.
Bekijk de dagindeling op http://www.brabant.nl/ps onder Staten Actueel.

Weblogs van

Anne-Marie Spierings: Op bezoek bij de boer

Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx
Overzicht besluiten Provinciale Staten 22 november 2019
Besluit Haven Loven, extra geld voor Deltaprogramma Maas en MIRT-onderzoek Brainportregio
Rijk en provincies reserveren 103 miljoen euro voor aanpak A50 Eindhoven-Nijmegen

Piketdienst
Piketdienst
Afdeling Communicatie van de provincie Noord-Brabant is voor journalisten voor zaken die
geen uitstel kunnen velen ook buiten kantooruren aanspreekbaar en bereikbaar onder nummer
06-27745200.

