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Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 7 januari 2020;
overwegende dat:
-

in het bestuursakkoord ‘Kiezen voor Kwaliteit’ dataficering naar voren komt
als krachtig en zelfs noodzakelijk middel om de gestelde ambities te kunnen
realiseren en ons provinciaal beleid te verbeteren (qua effectiviteit,
efficiëntie, draagvlak en legitimiteit);

-

we als provincie – net als iedere (publieke) organisatie - de komende jaren
volop te maken krijgen met kansen en risico’s die samenhangen met Digitale
Transformatie, waarbij digitaal de norm is en niet het bijzondere;

-

het omgaan hiermee vraagt om het goed doordenken van ons handelen en
het maken van keuzes op basis van de waarden die we als provincie zelf
belangrijk vinden;

-

er behoefte is aan een herijking, integratie en consolidatie van het huidige
(versnipperde) ICT-beleid (uit 2013) en de Informatievisie (uit 2015);

-

er behoefte is aan een zienswijze die vanuit een perspectief op digitale
transformatie niet in de plaats treedt van, maar juist voortbouwt op de vorig
jaar vastgestelde Nota Digitalisering, deze aanvult en deze voorziet van een
kader;

-

het verwerken, analyseren en hanteren van data uiteindelijk mensenwerk is
en zou moeten blijven;
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1.

de Datavisie Provincie Noord-Brabant 2020-2025 “Waardengedreven digitaal
transformeren” vast te stellen als richtinggevend kader voor de wijze waarop
we als provincie de komende jaren (periode 2020-2025) omgaan met de
digitale transformatie en daarmee het huidige ICT-beleid (vervat in de ICT
kadernota uit 2013 en het Informatiebeleid uit 2015) te vervangen;

2.

aan de Datavisie een onderliggend ethisch principe toe te voegen,
voorafgaand aan de acht genoemde principes: “We onderkennen dat het
kiezen van de te gebruiken algoritmen, de inzet daarvan en het analyseren
en handelen op basis van data mensenwerk is.”;

3.

de begrotingswijziging vast te stellen voor de begroting 2020 en in te
stemmen met verwerking in de meerjarenraming 2021 t/m 2023 ten behoeve
van de inrichting van het CIO-office voor € 4,83 miljoen en voor de
doorontwikkeling van ICT-systemen € 4,67 miljoen ten laste van de voor
‘Organisatie’ geoormerkte vrije begrotingsruimte.

’s-Hertogenbosch, 8 mei 2020
Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de griffier,

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

mw. mr. K.A.E. ten Cate
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