Statenmededeling

Onderwerp

Samenleving: Invulling geven aan onze maatschappelijke opgave Leefbaarheid
als onderdeel van het samenbindende thema Brede Welvaart

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De invulling van onze maatschappelijke opgave Leefbaarheid als aanpassing
van onze eerdere rol op het gebied van Samenleving.
Aanleiding
In het Bestuursakkoord ‘Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant’ staat dat
activiteiten die we willen voortzetten, die voorheen onder de noemer
Samenleving werden gerealiseerd, integraal onderdeel uitmaken van andere
beleidsthema’s. Hierbij denken we aan thema’s als sociale innovaties bij
vernieuwing van het Openbaar Vervoer, aanpak laaggeletterdheid binnen het
Actieplan Arbeidsmarkt en sociale innovaties in de energietransitie bij de
portefeuille energie. In deze Statenmededeling nemen we u mee in hoe we dit
vormgeven.
Conform het bestuursakkoord beschouwen we de Brabantse Omgevingsvisie als
overkoepelend en leidend over de volle breedte van ons beleid. Hierin worden
de belangrijkste inhoudelijke (transitie)opgaven gedefinieerd waaraan we in
Brabant werken. Met de Omgevingsvisie als ons inhoudelijke kompas zetten wij
ons in voor een Brabant waar het fijn, veilig en gezond leven is, een Brabant dat
concurrerend en ondernemend is en een levendig Brabant. Kortom, een
Brabant, waarbij een gelukkig en gezond leven onder handbereik ligt voor álle
Brabanders. Wij ambiëren nu en in de toekomst een hoge kwaliteit van leven
voor alle inwoners van Brabant.
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Leefbaarheid als onderdeel van Brede Welvaart

Datum

In de begroting 2021 is brede welvaart als een samenbindende thema benoemd
die dwars door al onze opgaven loopt. Concreet betekent dat we vanuit de
volle breedte van ons beleid en uitvoering bijdragen aan een brede welvaart
voor alle Brabanders. Brede welvaart gaat over zowel de economische als de
ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart. Welvarend is
dus meer dan economische bestaanszekerheid. Brede welvaart gaat ook over
milieu, gezondheid, onderwijs, arbeid, vertrouwen en gelijke kansen. En daarin
staat voor ons de Brabander centraal.
In de Omgevingsvisie hebben we omschreven hoe we ervoor willen zorgen dat
we gezond blijven, hoe we ons stedelijk netwerk willen versterken, zonder dat
stad en platteland uit elkaar groeien, hoe we onze economie duurzamer en
concurrerender willen maken, onze energietransitie willen vormgeven én Brabant
klimaatproof willen maken. Deze transities hebben grote impact op mensen en
op onze manier van samenleven. Met andere woorden al deze veranderingen
hebben invloed op de kwaliteit van leven van onze Brabanders. We hebben
daarbij oog voor thema’s als inclusie en participatie om mensen de mogelijkheid
te geven om aan de samenleving deel te blijven nemen en het draagvlak en
draagkracht voor de opgaven waarvoor we staan te versterken.
In ons handelen streven we naar het creëren van meerwaarde. Door diep,
breed en rond naar een ontwikkeling te kijken en opgaven te verknopen zoeken
we naar een uitkomst die bijdraagt aan het creëren van zowel sociaalmaatschappelijke, economische en ecologische waarde. Dit betekent dat we
over de breedte van ons beleid aandacht hebben voor de leefbaarheid in
Brabant en voor vraagstukken die hiermee samenhangen.
Bevoegdheid
Gedeputeerde Staten informeren vanuit hun actieve informatieplicht uw Staten.
Kernboodschap
1. In de Omgevingsvisie hebben we verwoord hoe we willen bijdragen aan het
versterken van de economische, ecologische en sociale kwaliteiten van
Brabant. Het sturen op brede welvaart biedt ons de mogelijkheid om
Brabant in balans te ontwikkelen en te monitoren.
2. Wij zien dat de transities die nodig zijn voor de oplossing van de grote
maatschappelijke opgaven een grote impact hebben op mensen en op onze
manier van samenleven en dat ze veel vragen van het aanpassingsvermogen van de inwoners van Brabant. Niet voor niets hebben we
leefbaarheid als onze zesde provinciale opgave benoemd. Door uitvoering
te geven aan onze Omgevingsvisie en invulling te geven aan onze
maatschappelijke opgave Leefbaarheid bedden we de kwaliteit van leven
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en het welbevinden van Brabanders breder in binnen ons beleid en
uitvoering.
3. Het programma Sociale Veerkracht is afgerond. De kennis en kunde die wij
hiermee hebben opgedaan zetten we waar mogelijk en wenselijk is in
binnen de diverse provinciale programma’s. Met samenleving als integraal
onderdeel van onze beleidsprogramma’s dragen deze bij aan de opgave
Leefbaarheid. Zoals is gedaan in het beleidskader “naar een
toekomstbehendige economie 2030”, waarin extra aandacht is voor brede
welvaart, laaggeletterdheid en digitale vaardigheden in de werkomgeving.
En in het beleidskader Mobiliteit “Koers 2030” is een van vijf ambities
“Mobiliteit voor iedereen”.
Consequenties
1. Wij vinden het wenselijk om de brede welvaart van Brabant te gaan
monitoren. Het begin is al gemaakt. In de perspectiefnota 2020 is een eerste
‘Staat van Brabant’ geschetst, waarin voor de zes maatschappelijke
opgaven aan de hand van een beperkt aantal indicatoren, de autonome
ontwikkeling van deze opgaven is geschetst. Richting de perspectiefnota van
2021 wordt deze ‘Staat van Brabant’ geoptimaliseerd en geactualiseerd.
Daarbij vormen de diverse landelijke en regionale monitors op het gebied
van brede welvaart de basis.
2. We willen ons als partner verbinden aan de Academische Werkplaats Brede
Welvaart in de Regio die dit najaar wordt gestart als initiatief van
PON/Telos en Tilburg University. In deze werkplaats staat welvaart in brede
zin centraal en hoe je de brede welvaart van regio’s kunt verbeteren.
3. Thema’s die voorheen onder “Samenleving” werden opgepakt en waar we
mee door willen gaan worden nu breed ingebed in diverse programma’s.
Voor het overige is het aan de programma’s zelf om thema’s als inclusie en
participatie vorm te geven binnen hun programma’s. Of ze daarvoor interne
of externe expertise op gebied van participatie, toegankelijkheid en inclusie
willen inzetten, is aan de programma’s zelf.
4. Het programma Sociale Veerkracht is afgerond. We bouwen onze formatie
en middelen op Samenleving af. We stoppen met het netwerk Sterk.Brabant.
We bouwen de subsidierelaties met ZET en Zorgbelang af. Vanwege de
langjarige subsidierelatie vinden we het belangrijk de afbouw zorgvuldig te
doen en we zijn hierover al bestuurlijk en ambtelijk in gesprek met deze
organisaties. We bouwen af volgens het afbouwscenario 100% subsidie in
2021, 50% subsidie in 2022 en 0% in 2023. Binnen de afbouw van de
subsidierelaties ZET en Zorgbelang wordt aandacht gevraagd voor het
borgen van kennis en expertise in de afbouw(plannen). We verkennen of en
zo ja hoe we de in het programma Sociale Veerkracht ontwikkelde
instrumenten impactmeting en –monitoring én het Brabant Outcomes Fund
(BOF) breder in kunnen zetten, zowel binnen als buiten onze organisatie.
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Financiële consequenties

Datum

1. Bij de 2e BURAP 2020 is reeds € 4,3 mln. vrijgemaakt vanuit de Stelpost
Sociale Veerkracht voor inzet in 2021. Voor de verdere afbouw op het
thema Samenleving in 2022 is naar verwachting inzet nodig van maximaal
€ 2,85 miljoen (waarvan € 0,35 mln. t.b.v. de inzet van 3 fte). Zodra meer
duidelijk is over de exacte omvang van de benodigde inzet vanuit de
stelpost wordt dit als begrotingswijziging verwerkt in het eerstvolgende S&Vmoment. Dit bedrag is exclusief een eventuele aanvullende inzet
voortkomend uit de verkenning naar het breder inzetten van impactmeting en
–monitoring en het Brabant Outcomes Fund (BOF).
2. De resterende middelen voor 2023 en verder (€ 5,8 miljoen) maken
onderdeel uit van de € 7 miljoen taakstelling zoals vermeld in het
Bestuursakkoord en zullen daarmee vrijvallen naar de algemene middelen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

mr. I.R. Adema

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: mevrouw M.L.P. van Mook, (06) 55 68 65 46,
mvmook@brabant.nl.
Opdrachtnemer: mevrouw H.E.J.J.M. Buijtels, (06) 14646351,
hbuijtels@brabant.nl.
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