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Onderwerp

Beantwoording technische vragen
Datum

30 juni 2020
Ons kenmerk

/
Uw kenmerk

Geachte mevrouw Kozlowska,
Contactpersoon

A.A.B. (Janny) Nauta - van den

Bij e-mail van 29 juni 2020 heeft u namens de CDA fractie technische vragen
over Subsidieverordening (Statenvoorstel 42/20) gesteld.

Boom
Telefoon

(06) 52 79 40 77

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop.

Email

avdboom@brabant.nl

1. Wat heeft PS besloten over de 2de wijziging op 9 juni 2017? En wat is er
toen over de Brabantnorm besloten? Ik zie bij die vergadering in 2017in
ibabs wel een ontwerpbesluit (zie bijlage), maar geen staten voorstel?
Is staten voorstel achterh alen ?

Antwoord: De Brabantnorm is in 2017 op onderdelen aangepast.
Uitgangspunt van de Brabantnorm is altijd de bezoldiging van een minister
geweest. In het Statenvoorstel 21/17 A is de volgende kanttekening
opgenomen:
1.1 De huidige formulering van de Brabanfnorm/bezoldigingsnorm is juridisch
gezien kwetsbaar.
Uit extern onderzoek en ontwikkelingen in de jurisprudentie volgt dat artikel 8,
tweede en derde lid, van de Asv en de toelichting daarop als juridisch
kwetsbaar worden beoordeeld. De resultaten van het externe onderzoek zijn
ter informatie toegevoegd aan dit Statenvoorstel. Indien uw Staten aanleiding
zien om voornoemde bepaling en de toelichting daarop aan te passen, dan
gaan wij daarover graag met u in gesprek.

Bijgaand treft u een link naar de stukken (Statenvoorstel, ontwerpbesluit en het
vastgestelde besluit) van de Statendag van 9 juni 201 7 aan:
https://www.brabant.nl/Bestuur/ProvincialeStaten/Statenstukken/PS/201 70609. De stukken vindt u bij agendapunt
6.4.5.

Bijlage(n)

Provincie Noord-Brabant

Datum

2. Is er een dossier subsidieverordening? En waar is dat te vinden?

30 juni 2020

Antwoord: Er is geen dossier subsidieverordening in de PS-dossiertool op
Brainps. De griffie zal in overweging nemen om een dergelijk dossier toe te
voegen. Indien een dossier wordt aangemaakt zal dat enige tijd vergen om
dit te vullen met de relevante documenten.

Ons kenmerk

z

Met vriendelijke groet,
A.A.B. Nauta - van den Boom

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening.
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