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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. Conceptbegroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling KCV Brabant Noordoost,
zienswijze PS

De Samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi 2016-2020 loopt dit jaar af. Uit deze overeenkomst
vloeide onder meer voort dat de provincie jaarlijks 125.000 euro bijdroeg aan de organisatiekosten
van de regiotaxi in Noordoost-Brabant. Gedeputeerde Staten hebben besloten om die bijdrage de
komende twee jaar af te bouwen. Daarna is er geen sprake meer van een vaste vergoeding, maar
draagt de provincie bij op basis van het aantal gereden ritten tot een maximumbedrag. De provincie
handhaaft wel een andere bijdrage: de komende jaren is ruim twee ton beschikbaar voor de regio
om te investeren in projecten die bijdragen aan de provinciale visie ‘Gedeelde mobiliteit is
maatwerk’. Dit is een gemeenschappelijke regeling en daarom leggen Gedeputeerde Staten de
conceptbegroting 2021 van de regiotaxi Noordoost-Brabant voor aan Provinciale Staten en leggen
zij deze ter inzage.
2. Continuering aanpak Internationalisering en Branding en beschikbaar stellen stelpost

Het internationaliserings- en profileringsbeleid van de provincie levert een duidelijke bijdrage aan
innovatie, handels- en investeringsbevordering in Brabant. Dat is de voornaamste conclusie uit een
evaluatie van het geïntensiveerde beleid over de periode van 2017-2019. Het college van
Gedeputeerde Staten wil dit beleid voortzetten, ook om economisch herstel na de coronacrisis te
bevorderen. Tijdens de bestuursrapportage in het najaar wordt aan Provinciale Staten gevraagd om
de stelpost voor internationalisering en branding beschikbaar te stellen voor de continuering van de
aanpak.

3. Herbenoeming voorzitters Provinciale Raad Leefomgeving en SER Brabant

De heer Pieter van Geel is door Gedeputeerde Staten voor een tweede termijn herbenoemd als
voorzitter van de Provinciale Raad Leefomgeving (PRL). Daarnaast is mevrouw Elphi Nelissen voor
een tweede termijn herbenoemd tot voorzitter van de SER Brabant. Beide benoemingen zijn voor een
periode van maximaal vier jaar. Zowel de heer Van Geel als mevrouw Nelissen hebben aangegeven
deze functie graag voor een tweede termijn in te willen vullen.
4. Derde wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

De Algemene subsidieverordening moet gewijzigd worden om een aantal bepalingen te
verduidelijken, onvolkomenheden eruit te halen en ervoor te zorgen dat subsidieaanvragers mogelijk
goedkoper uit zijn. Een van de aanpassingen is het schrappen van de zogenoemde Brabantnorm, het
maximale bedrag dat personen werkzaam bij organisaties die subsidie aanvragen bij de provincie
Noord-Brabant mogen verdienen. Sinds 2013 geldt ook de hogere Wet normering topinkomens.
Deze twee normen zijn niet gelijk en dat zorgt voor verwarring. Om aan te sluiten bij landelijke
richtlijnen en jurisprudentie is het voorstel om de Brabantnorm te verwijderen uit de Algemene
subsidieverordening.

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

Statendag
29 mei | 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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Extra aanbod gezond, vers en lekker eten voor Brabantse ziekenhuizen

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.

