Verzoek om themabijeenkomst aan procedurevergadering
Datum:
Indiener(s):
Naam en telefoonnummer contactpersoon:

20 januari 2020
Gedeputeerden Van der Maat en Van Gruijthuijsen
Marcel Thaens, 06-18303005

1. Welk onderwerp/agendapunt wilt u aan de orde stellen?

Statenvoorstel Vaststelling Datavisie Provincie Noord-Brabant 2020-2025, 'Waardengedreven digitaal
transformeren'
2. Wat is het doel van de themabijeenkomst?

Digitalisering en data zijn aspecten waar we als provincie de laatste jaren meer en meer mee te maken
hebben gekregen. Om klaar te zijn voor de toekomst zullen we een duidelijke visie en uitvoeringskader
moeten hebben hoe wij om willen gaan met deze aspecten in technische zin, maar vooral in esthetische,
morele zin. Er zitten veel kanten aan digitalisering, zowel kansen als risico's. En het raakt alle inhoudelijke
beleidsvelden van de provincie. De voorliggende Datavisie geeft hier invulling aan.
Het doel van de informerende en oordeelsvormende themabijeenkomst is om:
- De hoofdlijn van de Datavisie toe te lichten en een eerste beeld te geven op welke manier hier invulling aan
gegeven wordt (aan de hand van een aantal voorbeelden);
- Te bespreken op welke wijze uw Staten betrokken willen blijven bij de uitvoering van de Datavisie;
- Met elkaar en de gedeputeerde in debat te gaan over de Datavisie.
3. Waarom moet deze bijeenkomst gepland worden op een Statendag?

Het is de bevoegdheid van PS is om de kaders met betrekking tot de Datavisie vast te stellen. Daarmee past
de themabijeenkomst op een reguliere Statendag. Ook worden de woordvoerders hiermee optimaal in de
gelegenheid gesteld om aanwezig te zijn bij de themabijeenkomst.
4. Welk karakter dient de themabijeenkomst te hebben? (Meerdere keuzes mogelijk)

☐ Informerend
Informatiebijeenkomst
Expertmeeting
Rondetafelgesprek
Oordeelsvormend

☐
☒Informerend en oordeelsvormend
5. Eventueel: nadere (achtergrond)informatie gewenste bijeenkomst.

Deze themabijeenkomst sluit aan op het Statenvoorstel Vaststelling Datavisie Provincie Noord-Brabant 20202025, 'Waardengedreven digitaal transformeren'. De themabijeenkomst, waarin gedeputeerden Van der Maat
en Van Gruijthuijsen met uw Staten in gesprek gaan, vindt bij voorkeur plaats op 14 februari 2020. Gewenste
duur van de bijeenkomst is 90 minuten.

