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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. Verlengen concessie Noord-Brabant West en stand van zaken uitvoering visie
‘gedeelde mobiliteit is maatwerk’

De provincie heeft besloten de ov-concessie West-Brabant met 31 weken te verlengen van
10 december 2022 tot 16 juli 2023. De reden is dat eind 2022 nog drie ov-concessies aflopen,
namelijk in Friesland, Zuid-Holland en Gelderland. Om elkaar niet in de weg te zitten en zo goed
mogelijke inschrijvingen te krijgen, verlengt Noord-Brabant de concessie West-Brabant. De andere
drie provincies kunnen hun concessies niet verlengen, omdat in die gevallen de maximale wettelijke
contractduur van 10 jaar is bereikt.
2. Jaarverslag Zorgplicht Archieven 2019

Gedeputeerde Staten hebben het Jaarverslag Zorgplicht Archieven 2019 vastgesteld. In het
jaarverslag wordt verslag gedaan van de extra of bijzondere activiteiten waarbij de provincie
zorgdraagt voor een adequaat en duurzaam informatie- en archiefbeheer. Het jaarverslag wordt als
bijlage opgenomen in de provinciale jaarstukken 2019.
3. Vervanging van archiefbescheiden

Provinciale papieren archiefstukken uit de periode oktober 2010 tot en met juni 2013 worden
vervangen door digitale exemplaren. Het gaat om archiefdocumenten van Gedeputeerde Staten,
Provinciale Staten en stukken over de provinciale taken van de Commissaris van de Koning. Voordat
de oorspronkelijke archiefbescheiden worden vernietigd, worden meerdere controles uitgevoerd om
er zeker van te zijn dat de digitale exemplaren identiek zijn aan de oorspronkelijke stukken.

4. Treasury Jaarplan 2020

Het Treasury Jaarplan 2020 wordt voorgelegd aan Provinciale Staten. Door de lage rentestand en
het teruglopen van het Enexis-dividend wordt het doelrendement van € 122,5 miljoen euro per jaar
de komende jaren hoogstwaarschijnlijk niet gehaald. Er moet worden toegewerkt naar een nieuw,
realistisch doelrendement. Voorstellen hoe dat stapsgewijs te doen staan in de Perspectiefnota 2020.

Activiteiten
In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn de externe publieke activiteiten van de leden van
Gedeputeerde Staten afgelast.

Weblogs van

Anne-Marie Spierings: Besturen in tijden van corona

Recente persberichten
Recente persberichten zijn terug te vinden via https://www.brabant.nl/pers/persberichten.aspx

Kruithuis wordt Vesting- en Watermuseum
Visie Gedeputeerde Staten zorgt voor een klimaatproof Noord-Brabant

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 0627745200.

