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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Samenvatting
Op 7 april jl. hebben wij als College van Gedeputeerde Staten de perspectiefnota
2020 vastgesteld. De perspectiefnota is vervolgens op 17 april jl. aangeboden
aan uw Staten met daarbij opgenomen het hiernavolgende besluit:
1. Richting te geven aan de strategische koers en GS opdracht te geven
daarmee aan de slag te gaan.
2. De vrije begrotingsruimte van €27,1 mln toe te voegen aan de
‘knelpuntenbuffer’ waarmee een totale buffer van €31,2 ontstaat.
3. Kennis te nemen van de Onderzoeks- en Adviesagenda 2020 (als bijlage bij
dit voorstel opgenomen)
Hoewel met beslispunt 1 beoogd is uw Staten maximaal in stelling te brengen
om uw kaderstellende rol te kunnen invullen, blijkt dit beslispunt niet bij te
dragen aan een zorgvuldige besluitvorming in uw Staten. Middels deze nota van
wijziging wordt derhalve voorgesteld beslispunt 1 te wijzigen in ‘Kennis te
nemen van de in de bijlage 1 bij dit ontwerpbesluit opgenomen Perspectiefnota
2020’.
Het voorstel
1. Kennis te nemen van de in de bijlage 1 bij dit ontwerpbesluit opgenomen
Perspectiefnota 2020;
2. De vrije begrotingsruimte van € 27,1 mln toe te voegen aan de
‘knelpuntenbuffer’ waarmee een totale buffer van € 31,2 mln ontstaat;
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3.

Kennis te nemen van in de bijlage 2. bij dit ontwerpbesluit opgenomen
Onderzoeks- en Adviesagenda 2020.

Datum

12 mei 2020
Documentnummer

Aanleiding
Bij het aanbieden van de perspectiefnota 2020 is – bij nader inzien – beslispunt 1
niet zodanig helder geformuleerd dat het bijdraagt aan een zorgvuldige
besluitvorming in uw Staten. Daarom leggen wij nu een nota van wijziging en
een herzien ontwerp besluit perspectiefnota 2020 voor.
Bevoegdheid
Het wijzigen van het ontwerp besluit is een bevoegdheid van het College van
Gedeputeerde Staten
Doel
Bijdragen aan een zorgvuldige besluitvorming over de perspectiefnota 2020
Argumenten
N.v.t.
Kanttekeningen
N.v.t.
Financiën
Deze nota van wijzigingen heeft geen financiële consequenties.
Europese en internationale zaken
Niet van toepassing
Planning
Onderhavige nota van wijzigingen hebben wij in het College van GS van 12 mei
2020 vastgesteld. De perspectiefnota 2020 wordt op 15 mei 2020 besproken in
uw Staten.
Bijlage
-
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Datum

12 mei 2020

de voorzitter,

de secretaris,

Documentnummer
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prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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