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Noord-Brabant

Motie: Meer tijd voor transitie samenleving met behoud verworvenheden programma sociale
veerkracht en Sterk.Brabant
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 13 november 2020,
behandelend het Staten voorstel 76120 over de Begroting 2021;
Tijdens het rondetafelgesprek d.d. 6 november 2020 hebben diverse organisaties, waaronder ZET,
Zorgbelang, PON, KBO, Vereniging Kleine kernen en diverse sociaal ondernemers, gereageerd op het
voornemen van GS om het programma Sociale Veerkracht te beëindigen, inclusief het netwerk
Sterk.Brabant. Dit mede in reactie op de Statenmededeling van 27 oktober 2020: "Samenleving: invulling
geven aan onze maatschappelijke opgave leefbaarheid als onderdeel van het samenbindende thema
Brede Welvaart." Daarin wordt een volledige afbouw aangekondigd van de financiering van de
(proces)ondersteuning door met name ZET en Zorgbelang in twee jaar (2021: 70096, 2022:50X en 2023
: 0oZo). Naar aanleiding van hetgeen daar aan Provinciale Staten is gemeld en voorllggende begroting
2021:
Constaterende:
« Dat betrokken organisaties hun waardering uitspreken voor de keuze om aan de maatschappelijke
opgave leefbaarheid invulling te geven als onderdeel van het samenbindend thema Brede
Welvaart;
« Dat met een te snelle afbouw "het kind met het badwater wordt weggegooid" en de reeds
ontwikkelde procesdeskudigheid en boven lokale ondersteuning weg zal vallen. Een
deskundigheid en ondersteuning die essentieel wordt genoemd om de veerkracht, weerbaarheid
en innovatiekracht in de Brabantse samenleving te behouden, te versterken en te kunnen
koppelen aan provinciale programma's;
» Dat Sterk.Brabant door Brabantse (burger)ínitiatieven, aangesloten coöperaties, en sociaal
ondernemers gezien wordt als een belangrijk ondersteunend netwerk waar expertise gevonden en
uitgewisseld kan worden welke anders niet wordt ontsloten;
» Dat het organiseren en faciliteren van actief burgerschap en participatie en betrokkenheid van
burgers bij provinciale programma's een lange adem vraagt en juist in een opbouwfase verkeert.
Het vraagt om een structurele borging in provinciale programma's;
* Dat er tot nu toe nog geen enkele praktijk of traditie is opgebouwd waarin vanuit andere
provinciale programma's opdrachten worden verstrekt aan betrokken organisaties gericht op het
versterken van weerbaarheid, participatie en betrokkenheid van Brabanders. De inzet van deze
deskundigheid, ervaring en (proces)ondersteuning ten behoeve van andere programma's zijn tot
nu toe steeds uitsluitend gefinancierd vanuit het programma Sociale Veerkracht.

Overwegende:
» Dat de in het bestuursakkoord aangekondigde ombuiging op de in de meerjarenbegroting
geraamde structurele lasten van 630 miljoen, is voorzien vanaf 2025;
* In afwijking van die doelstelling uitsluitend bij het programma Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed
de beoogde ombuiging van 67 miljoen al ingeboekt wordt vanaf 2023;
» Dat het geconstateerde knelpunt bij "Overbrugging transitie BOM" bevestigt dat terugbrengen
van het subsidievolume, niet vanzelfsprekend betekent dat er extra opdrachten volgen vanuit

»

andere provinciale programma's (waartoe de transitie BOM feitelijk met een jaar wordt uitgesteld
en daartoe in de begroting 2021 max. ē1 miljoen gevraagd wordt);
Dat als we bij de BOM al zien dat een dergelijk transitie niet eenvoudig is, provinciale programma's
daarin achterblijven met het verstrekken van opdrachten en daartoe uit oogpunt van
zorgvuldigheid en behoorlijk bestuur deze transitie daarom wordt uitgesteld, we minimaal ook
naar organisaties als ZET en Zorgbelang eenzelfde zorgvuldigheid en oog voor behoorlijk bestuur
dienen te hanteren.

Roept het college van Gedeputeerde Staten op:
« De afbouw van de subsidierelatie met ZET en Zorgbelang geleidelijker te laten plaatsvinden,
volgens het afbouwscenario 10096 subsidie in 2021, 7596 subsidie in 2022, 5096 subsidie in 2023,
2596 subsidie in 2024 en 096 subsidie in 2025;
» In navolging van de voorstellen bij de BOM beide organisaties te compenseren indien opdrachten
vanuit andere provinciale programma's uitblijven;
» Bij de aangekondigde verkenning naar of en hoe binnen het programma Sociale Veerkracht
ontwikkelde instrumenten breder ingezet kunnen worden, daadwerkelijk alle instrumenten en
vormen van ondersteuning te betrekken, alsmede Sterk.Brabant.
En gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie dien ik in op verzoek van de
Suzanne Otters-Bruijnen
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