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Motie: Beweging met sleutelprojecten!
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 21 april 2017,
constaterende dat:
-

GS het wenselijk vinden om adaptief in te kunnen spelen op kansrijke (maatschappelijke)
initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen uit het bestuursakkoord
Beweging in Brabant;

-

GS stelt dat het veelal gaat om initiatieven van partijen uit de samenleving die een integraal,
beleidsprogramma overschrijdend en -overstijgend karakter hebben;

-

GS in de perspectiefnota 2016 daarom hebben voorgesteld een meerjarige integrale
investeringsplanning (MIP) te ontwikkelen;

-

GS in de perspectiefnota 2017 het eerste integrale sleutelproject hebben opgenomen (GOL);

-

GS in de perspectiefnota 2017 voorstelt om een deel van de vrije begrotingsruimte te
reserveren voor het realiseren van kansrijke initiatieven middels het MIP;

overwegende dat:
-

de door GS voorgestelde werkwijze bij uitstek beweging in Brabant breng t;

-

door integraal te werken er een maatschappelijke meerwaarde kan worden bewerkstellig d;

-

de nieuwe grote maatschappelijke vraagstukken veelal integrale opgaven betreffen, die een

-

ook als het gaat om complexe beleidsoverstijg ende uitdag ing en het aanpakken van de

integrale aanpak vergen;
maatschappelijke opgave het uitgangspunt dient te zijn en niet de verkokerde provinciale
werkwijze;
-

dat de financiële ruimte om deze bestuursperiode te investeren ruimschoots aanwezig is;

-

er voortvarend sleutelprojecten in beeld dienen te worden gebracht en dienen te worden
ontwikkeld;

verzoeken Gedeputeerde Staten op om:
-

voortvarend door te gaan met het in beeld brengen en ontwikkelen van sleutelprojecten;

-

in de begroting 2018 een substantieel aantal sleutelprojecten in het MIP voor te leg g en aan
Provinciale Staten;

-

een maximale synergie te realiseren middels inzet van het investering skrediet
Ontwikkelbedrijf;

en gaan over tot de orde van de dag.
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