Memo van de gedeputeerde
E.J. de Bie
Gedeputeerde Energie, Erfgoed, en Bestuurlijke Vernieuwing
Onderwerp

Datum

Themabijeenkomst samen

26 januari 2021
Documentnummer

Aan

Geachte Statenleden,

Provinciale Staten van
Noord-Brabant

Op vrijdag 5 februari a.s. staat de themabijeenkomst met betrekking tot het
participatiebeleid op de agenda. Ter voorbereiding daarop zijn uw Staten
geïnformeerd medio december uitgebreid geïnformeerd over de uitwerking van het
thema ‘samen’ uit het bestuursakkoord. In de bijbehorende Startnotitie wordt
ingegaan op de brede context van participatie en draagvlak, de uitgevoerde
inventarisaties en worden bouwstenen verkend.

Kopie aan

Van

E..J. de Bie
Telefoon

Email

De overtuiging dat participatie noodzakelijk en belangrijk is voor een democratisch
orgaan als de provincie wordt breed gedeeld in de Brabantse politiek. In lijn met
‘Sturen met kaders’ worden Provinciale Staten in een vroegtijdig stadium in positie
gebracht. In de afgelopen periode is door middel van individuele gesprekken met uw
fractievoorzitters gesproken over de duiding van dit begrip, en de doorkijk naar
nieuwe instrumenten zoals het correctief referendum. Uit deze gesprekken blijkt dat
het wenselijk is om een gezamenlijk beeld te ontwikkelen, met richtinggevende
principes voor de verdere uitwerking. Op basis daarvan werken wij het
participatiebeleid in de komende periode verder uit.

edbie@brabant.nl
Bijlage(n)

-

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. In dat licht zijn wij benieuwd naar uw opvattingen en suggesties voor de
Brabantse aanpak. In de aankomende thema-bijeenkomst vragen wij u het college
richting mee te geven en daarbij onder andere in te gaan op de volgende vragen:




Welke aandachtspunten geeft u het college mee bij de uitwerking van het
participatiebeleid?
Wat zijn voor u belangrijke elementen uit de voorgestelde bouwstenen in de
startnotitie ‘samen’? Welke aspecten mist u?
Hoe ziet u de rol van de Staten bij de uitwerking van participatie in individuele
beleidstrajecten en projecten? In hoeverre heeft u zelf voldoende instrumenten
voorhanden om draagvlak/participatie te organiseren en faciliteren?

Met vriendelijke groet,
E.J. de Bie
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