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Aan

Geachte Statenleden,

Provinciale Staten van
Noord-Brabant

Met genoegen heb ik kennisgenomen van uw verzoek tot een themabijeenkomst om

Kopie aan

van gedachten te wisselen over de ingrediënten die u graag terugziet in de

College van GS

perspectiefnota 2022. Via deze memo wil ik u graag informeren over het proces van

Van

totstandkoming van de perspectiefnota 2022, welke op 23 april a.s. in uw Staten ter

C.A. van der Maat

besluitvorming voorligt. Daarnaast schets ik u wat eerste gedachten bij deze

Telefoon

perspectiefnota als startpunt van het gesprek in en met uw Staten op 5 februari as.

(073) 681 20 54
Email

Bij de presentatie van het bestuursakkoord 'Samen, Slagvaardig en Slim: ons

cvdmaat@brabant.nl

Brabant' hebben wij - als College - aangegeven een open bestuursstijl te willen

Bijlage(n)

hanteren. We ambiëren een brede samenwerking met Provinciale Staten waarin wij
als College aan de voorkant van een proces nadrukkelijk open staan voor ieders
input, ideeën en wensen. Dit werd nogmaals bevestigd met de verklaring van de vijf
fractievoorzitters op 16 januari jongstleden en uw aanvraag voor deze
themabijeenkomst voor de perspectiefnota.
Op dit moment stellen wij de perspectiefnota 2022 op. De perspectiefnota vormt de
aftrap van de jaarlijkse Sturings- en Verantwoordingscyclus en dient als basis voor
de begroting voor het opvolgende jaar. De perspectiefnota kent een strategisch
karakter en is een kort en bondig document. Met de perspectiefnota 2022 geven
Provinciale Staten richting aan het beleid voor 2022. Hiervoor kijken we naar
buiten: wat gebeurt er in de wereld om ons heen? Zijn er ontwikkelingen die vragen
om bijstelling van ons beleid of eventueel nieuw beleid. Ingeval ontwikkelingen
vragen om een aanvullende opdracht op het bestuursakkoord 'Samen, Slagvaardig
en Slim: ons Brabant', dan kunnen deze vervat worden in bestuursopdrachten
waarmee PS en GS de opdracht geven om het desbetreffende vraagstuk nader
inhoudelijk te verkennen, inclusief de financiële consequenties ervan. De uitkomst van
de bestuursopdracht kan vervolgens in de begroting 2022 verwerkt worden.
Daarnaast verwerken we in de perspectiefnota ook de stand van zaken rondom een
aantal afspraken uit het bestuursakkoord en toezeggingen die gedaan zijn bij de
begrotingsbehandeling 2021. Tevens geven wij in de perspectiefnota een
actualisatie van het meerjarig financieel perspectief.

Vragen aan Provinciale Staten
In de perspectiefnota richten wij ons vooral op eventuele koersverleggingen, gelet
op de ontwikkelingen in de samenleving. Daarmee wordt in de perspectiefnota niet
de volle breedte van ons provinciaal beleid besproken, ook vanwege het feit dat het
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komend jaar nog een aantal beleidskaders1 aan uw Staten worden voorgelegd en
de inhoudelijke discussie plaatsvindt bij de behandeling van het desbetreffende
beleidskader. In de themabijeenkomst van 5 februari a.s. zou ik daarom graag met
uw Staten in gesprek gaan over thema's/accenten die uw Staten graag opgenomen
zien worden in de perspectiefnota 2022. Het gesprek hierover zou ik graag vorm en

Datum

inhoud willen geven door uw Staten de volgende vragen mee te geven:

25 januari 2021
Documentnummer

1.

Welke ontwikkelingen ziet u richting 2030 op de provincie afkomen waarin de
provincie een rol en verantwoordelijk heeft?

2.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor ons beleid en uitvoering in 2022?
M.a.w. leiden in deze ontwikkelingen in de komende periode (2022/ 2023)
zouden moeten leiden tot accentverschuivingen of beleidsinterventies?

Vanuit het College van GS is reeds een aantal ingrediënten aangedragen voor de
perspectiefnota 2022. Het gaat dan om de volgende thema's:

1.

(Middel)lange termijn ontwikkelingen
»

Nederland en Brabant na Corona: de impact op de Brabantse
samenleving en economie nadat Nederland gevaccineerd is.
o

Wat zijn positieve punten die we uit het Corona-tijdperk moeten
behouden? En waar moeten we afscheid van nemen?

o

Hoe moet de provincie als middenbestuur hierop acteren en
anticiperen?

»

De invloed van de demografische ontwikkelingen op de ruimtelijke
karakteristiek van Brabant, wetende dat onze toekomstige demografie en
maatschappelijke opgaven meer ruimte vragen dan beschikbaar.
o

Wat zijn de effecten en welke keuzes moeten we als provincie
maken?

»

2.

Eventuele aanvullende ontwikkelingen

Toezeggingen
»
»

Brede inbedding van het thema 'samenleving' in onze opgaven en beleid.
Inzicht in de wijze waarop we omgaan met participatie bij de
bezuinigingsopgave (toezegging naar aanleiding van motie M182-2020
'Participatie is burgers betrekken bij begrotingsafwegingen')

»

Opdracht rol & performance provincie

3. Actualisatie Meerjarig Financieel Perspectief
Ik zie uit naar een constructief gesprek over de perspectiefnota op 5 februari a.s.

Met vriendelijke groet,
C.A. van der Maat

1 Beleidskaders 'Vrije Tijd, Cultuur, Sport & Erfgoed', 'Natuur', 'Milieu', 'Landbouw & Voedsel' en
'Leefomgeving', alsook het regionaal waterprogramma.
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