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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. Themaonderzoek kwaliteit gemeentelijke monumentenzorg

De provincie heeft een themaonderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van de gemeentelijke
monumentencommissies. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de commissies onafhankelijk,
integer en deskundig handelen. Het onderzoek geeft ook mogelijke verbeterpunten aan voor
gemeenten, bijvoorbeeld rondom de informatievoorziening voor inwoners. Aan de hand van dit
onderzoek is er een handreiking met ‘best practices’ ontwikkeld. Gedeputeerde Staten hebben
het themaonderzoek vastgesteld.
2. Samenvoeging Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis

Gedeputeerde Staten staan positief ten opzichte van de herindeling van de gemeenten Cuijk,
Boxmeer en Sint Anthonis tot één gemeente van ca. 65.000 inwoners. Gedeputeerde Staten
geven in hun zienswijze op het herindelingsontwerp aan dat ze grote waardering hebben voor
de manier waarop zij het herindelingsproces tot op heden hebben doorlopen en in het
bijzonder hoe zij de gemeenten Grave en Mill en Sint Hubert blijven betrekken. Gedeputeerde
Staten geven wel aan dat de slagkracht van de gemeenten Grave en Mill en Sint Hubert, die
niet bij de herindeling betrokken zijn, een punt van aandacht is. Tevens zijn zij er nog steeds
van overtuigd dat een herindeling van vijf gemeenten tot één gemeente Land van Cuijk de beste
en meest duurzame oplossing is voor een krachtig openbaar bestuur.

3. Opdracht omgevingsdiensten

Het verlenen van vergunningen, het houden van toezicht daarop en het handhaven van deze
vergunningen (VTH) leggen Gedeputeerde Staten voor 2020 neer bij de drie
omgevingsdiensten in Brabant. Dit valt binnen het omgevingsrecht. In het uitvoeringsprogramma
VTH voor 2020 staat waar die opdracht uit bestaat. De provincie is als bevoegd gezag
verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de VTH-taken.
4. Gevolgen transitie veehouderij op VTH

De transitie veehouderij heeft gevolgen voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving
(VTH) bij de omgevingsdiensten. Daarvoor is extra personeel nodig, onder meer voor de
uitvoering van de Stoppersregeling en de Verordening natuurbescherming. Dit kan, op
voorwaarde van voldoende draagvlak bij gemeenten, beperkt blijven tot 15 extra
fulltimebanen. De provincie betaalt van 2020 tot en met 2022 € 2,5 miljoen per jaar.
Daarnaast draagt ze voor volgend jaar eenmalig bij aan de kosten van het project met
maximaal € 1,3 miljoen.

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.

Partnerevent Brabant C
3 december | 17.00 uur | Doloris, Tilburg | Anne-Marie Spierings

BrabantC, het cultuurfonds van de provincie Noord-Brabant, houdt het jaarlijks partnerevent in
Doloris aan de Spoorlaan in Tilburg. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings neemt het eerste
exemplaar van het cultuurmagazine van Brabant C in ontvangst.
Jubileum SportService Noord-Brabant
4 december | 16.00 uur | LocHal Tilburg | Martijn van Gruijthuijsen

SportService Noord-Brabant (SSNB) een van de partners van de provincie op het gebied van
sportbeleid, viert het veertigjarig bestaan met een ’Kennismakerij’. Dat doen zij samen met de
Vereniging Sport en Gemeenten. Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen spreekt aan het eind
van de bijeenkomst.
Nieuwe burgemeester gemeente Altena
9 december | 19:30 uur | Altena | Wim van de Donk

Tijdens een bijzondere raadsvergadering installeert de commissaris van de Koning, Wim van de
Donk, de nieuwe burgemeester van de gemeente Altena in het gemeentehuis, Sportlaan 170,
Almkerk.

Nieuwe burgemeester gemeente Reusel-De Mierden
10 december | 20:00 uur | Reusel-De Mierden | Wim van de Donk

Tijdens een bijzondere raadsvergadering installeert de commissaris van de Koning, Wim van de
Donk, de nieuwe burgemeester van de gemeente Reusel-De Mierden in het gemeentehuis,
Kerkplen 3, Reusel.
Opening Kempentoren
7 december | 15.00 uur | Spoorpark Tilburg | Erik van Merrienboer

Het nieuwe uitzichtpunt van Tilburg wordt geopend: de 35 meter hoge Kempentoren. De toren
is een project van stichting de Torenbouwers die het ontwerp samen met bewoners,
deskundigen en 40 organisaties maakten. De Kempentoren staat in het Spoorpark en kijkt uit
over de stad en de Kempen.
Eindejaarsbijeenkomst Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
12 december I 15.45 uur I Koepelhal, Tilburg I Martijn van Gruijthuijsen

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij nodigt jaarlijks haar netwerk uit voor een
eindejaarsbijeenkomst. Directeur Jan Pelle en gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen kijken
terug en vooruit op de ontwikkeling van de Brabantse economie.
Statendag
13 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.
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Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx

Subsidieregeling VABIMPULS wegens succes verlengd
4,6 miljoen voor regio door WK Handboogschieten
Volkskerstzang in provinciehuis
Vlaanderen en Nederland slaan de handen ineen voor een Geopark Schelde Delta en
kandidaatstelling bij UNESCO
Voorbereiding warmteleiding Moerdijk - Nieuw Prinsenland stilgelegd
Provincie steunt innovatie via Care Innovation Center en Slimmer Leven
Subsidieregeling nieuwe Kunstenplanperiode Brabant en vier grote steden binnenkort open

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.

