Agenda woordvoerdersoverleg thema Samenleving 19 januari 2018
1. Opening en mededelingen
2. Bespreekpunten
A. Door fracties en Gedeputeerde Staten (GS) aangedragen bespreekpunten

Z

Onderwerp

Aanvrager(s)

Korte motivatie
achtergrond

Programma Versterken

CDA en PvdA

CDA: bespreken of er nieuwe
projecten zijn en hoe het met de
nulmeting staat.

Sociale Veerkracht

PvdA: bespreken of de
initiatieven die bij het
programma Sociale Veerkracht
horen daar ook terecht komen
en of initiatiefnemers voldoende
de weg kunnen vinden. Zijn de
criteria voldoende helder en
hoe pakken ambtenaren de
signalen op. Deze vragen
komen voort uit een
praktijkvoorbeeld, namelijk het
Fusie bkkc en Kunstbalie

PVV

initiatief Snoertseplak in Deurne.
Bespreken wat de meerwaarde
is van de fusie tussen bkkc en
Kunstbalie voor de
amateurkunst in Brabant en wat
voor financieel voordeel deze
fusie de Provincie NoordBrabant gaat opleveren. Levert
bijvoorbeeld het nieuwe
hoofdkantoor van de
gefuseerde bkkc / Kunstbalie in
de LOCHal in Tilburg financieel
voordeel op.

Europees Jaar van het
Cultureel Erfgoed

Gedeputeerde Swinkels

Het Europees Parlement heeft
201 8 uitgeroepen tot Europees
Jaar van het Cultureel Erfgoed.
Er wordt met name ingezet op
het Europees labelen van
zoveel mogelijke
erfgoedinitiatieven waarvan een
aantal speciaal in de
schijnwerpers worden gezet.
Waaronder in Brabant. De
Gedeputeerde wil met PS delen
hoe de provincie invulling gaat

geven aan dit jaar, dat zal
worden benut om een aantal
Brabantse erfgoedprojecten
Cultuur 1 samenwerking

D66 en GroenLinks

met BrabantStad

extra op de kaart te zetten.
D66 vraagt de Gedeputeerde
het traject te schetsen van het
maken van de nieuwe
Cultuurvisie samen met
BrabantStad en hoe en
wanneer PS worden betrokken.
GroenLinks krijgt graag een
schets van de ontwikkelingen (in
201 7), de resultaten en de in te
schatten risico's inzake het
samen met BrabantStad
investeren in Cultuur. Dit naar
aanleiding van de
Statenmededeling van 21 maart
201 7, waarin ook de Taskforce
aan de orde kwam.

Gezondheid

D66

Bespreken van de
ontwikkelingen omtrent het
onderwerp gezondheid. Met
als voorbeeld de in 2016
gesloten Health Deal. Hoe
wordt dit onderwerp door de
provincie opgepakt. Is een
Brabants actieplan Gezondheid
nodig. Met als vervolgvraag
aan de Gedeputeerde en aan
de fracties of het onderwerp
'gezondheid' in een
themabijeenkomst aan de orde
zou moeten komen.

Sportagenda 2016-2019
Brabant Beweegt

D66

D66 vraagt de Gedeputeerde
te worden bijgepraat over de
ontwikkelingen op sportgebied
in Brabant. Dit naar aanleiding
van de in 201 6 vastgestelde
Sportagenda 201 6-201 9
Brabant Beweegt. En de
overdracht in 2017 van de
uitvoering van een groot deel
van het sportbeleid.

Dans

GroenLinks

Bespreken van de stand van
zaken van het gesprek met
vertegenwoordigers van de
dansgezelschappen; wat er is
afgesproken tussen

Brabant C

GroenLinks

beleidsmedewerkers cultuur van
de provincie en de (B5) steden.
En wat de volgende stap wordt.
Bepreken van het doel van het
onderzoek naar de werking van
Brabant C; waar het ter
beschikking stellen van het
bedrag van 15 miljoen als
genoemd in de
Statenmededeling van 3
oktober 2017 afhankelijk van is
en hoe PS worden betrokken bij
dit onderwerp.

B. Doorkijk
»
»

Lange termijn planning GS, met een concrete blik op de komende zes maanden
Stand van zaken aangenomen moties en toezeggingen

3. Wat verder ter tafel komt
4. Sluiting

Lange Termijn Planning (versie 10-01-2018)
Procedurevergadering 19-02-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleld/P&C-cydus

Type
document

Dossier

Swinkels

Samenleving

Kaderstelling

Staten voorstel

Advies aan het Commissariaat voor de Media inzake Omroep Brabant

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Procedurevergadering 19-03-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Samenleving

U itvoe ri ng/voortg a n g

Stātenmededeling

impactmonitor sociale veerkracht

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Procedurevergadering 01-04-2018
Portefeuillehouder

Swinkels

Samenleving

Uitvoering/voortgang

Stātenmededeling

Businessplan Monumentenfonds - doorstart

Swinkels

Samenleving

Evaluatie

5tatenmededeling

Evaluatie Brabant C (besluit GS 19-9)

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Uitvoering/voortgang

5tatenmededeling

Nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie UNE5CO

Procedurevergadering 01-07-2018
Portefeu illehouder

Swinkels

Samenleving

besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Procedurevergadering 03-09-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Swinkels

Samenleving

Uitvoering/voortgang

5tatenmededeling

uitvoering sag end a 2019 programma sociale veerkracht

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Procedurevergadering 01-10-2018
Portefeu Illehouder

Thema

Moment Beleld/P&C-cyclus

Type document

Dossier

5winkels

Samenleving

Evaluatie

Stātenmededeling

Evaluatie Sportagenda 2016-2019

Swinkels

Samenleving

Evaluatie

5ta ten voorstel

Evaluatie beleidskader erfgoed 2016-2020

Swinkels

Samenleving

Evaluatie

Stātenmededeling

Evaluatie cultuuragenda voor Brabant 2020 (zie onderzoeksagenda 2018)

Thema

Moment Beleld/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Samenleving

Evaluatie

Statenmededeling

beleidsevaluatie ex art 217 PW voor Sociale Veerkracht

Procedurevergadering 01-01-2019

Swinkels

besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Provincie Noord-Brabant

Stand van zaken moties en toezeggingen per 10 januari 2018
Overzicht van 26-3-2015 tot 31-12-2099

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

4254023

GS gaan constructief in overleg en hierbij naar de
gevolgen kijken ten aanzien van educatie met
philharmonie zuidnederland'
Halverwege volgend jaar kunnen we een schets
geven hoe we weer nieuwe instrumenten hebben
ontdekt, hoe we die uit ontwikkelen, hoe dit
terugslaat voor een deel in de provinciale
organisatie, dan wel hoe andere maatschappelijke
organisaties en partijen daar een rol in willen
pakken
Actuele motie M1 - Nationaal Designmuseum in het
Evoluon: verzoeken Gedeputeerde Staten om bij de
minister, verantwoordelijk voor cultuur, aan te
dringen op het vestigen van een nationaal museum
voor design in Eindhoven; met Philips, gemeente
Eindhoven, Designacademy en andere partners
zoals bijvoorbeeld ASML, in overleg te treden, om
het Evoluon te ontwikkelen tot dit nationaal museum
voor design.
Motie M33- Statenvoorstel 66/17 Gezond en veilig
langer thuis wonen in Brabant: verzoeken
Gedeputeerde Staten om versnelling aan te brengen
in de sociale woon-zorginnovatie en -implementatie
in Brabant, in bijzonder het ontwikkelen en
implementeren van duurzame
verdienmodellen gericht op het langer thuis blijven
wonen; een verkenning uit te voeren (met
BrabantAdvies, woningcorporaties, gemeente,
SPARK en andere relevante partners) en aan
Provinciale Staten voor te leggen in de

In overleg met de philharmonie zuidnederland zijn de prestaties
voor 2018 en 2019 vastgesteld. PS worden hierover in januari
verder geïnformeerd.
Voor de zomer van 2018 ontvangen Provinciale Staten een
voortgangsrapportage met de gevraagde informatie.

4265930

4269811

4276538

Themabijeenkomst
Samenleving
8-9-2017
Themabijeenkomst
Samenleving
13-10-2017

H.A.J.M.
Swinkels

Provinciale Staten
d.d. 27-10-2017

H.A.J.M.
Swinkels

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

H.A.J.M.
Swinkels

H.A.J.M.
Swinkels

Verkennende gesprekken met partners lopen.

De verkenning loopt.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4277124

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

H.AJ.M.
Swinkels

4277303

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

H.AJ.M.
Swinkels

4279969

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

H.A.J.M.
Swinkels

4279986

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

H.AJ.M.
Swinkels

4297755

Provinciale Staten
d.d. 15-12-2017

H.A.J.M.
Swinkels

Inhoud motie Į toezegging
Perspectiefnota 2018.
Motie M38a - Statenvoorstel 66/17
BNoord-Brabant Regenboogprovincie: Roepen
Gedeputeerde Staten op om In haar staand beleid
de oproep van PS (Regenboogprovincie) in te
weven.
Motie M66 - Statenvoorstel 66/17 Gedenkteken
omgekomen PS-leden WOII: Verzoeken GS: om de
mogelijkheden te bekijken om voor 2019, het jaar
waarin het 75 jaar geleden zal
zijn dat onze provincie is bevrijd, het provinciehuis
te voorzien van een permanent
gedenkteken voor de Statenleden die in de oorlog
door toedoen van de bezetter het leven
lieten.
Over instrumentarium musea en Brabant C.
Gedeputeerde Swinkels zegt: "Ik ben bereid om te
verkennen of het bestaande instrumentarium
onvoldoende is voor cultuurhistorische en
natuurhistorische musea en of er eventueel een extra
instrumentarium nodig is en ik ben bereid indien
nodig bij de Perspectiefnota met een voorstel te
komen".
"De gedeputeerde herkent de problematiek van
Cubiss. Cubiss heeft mooie projecten maar probleem
is hoe het landt in het bedrijfsleven. De
gedeputeerde zegt toe dat we kunnen kijken hoe we
het provinciale netwerk kunnen benutten om meer
kenbaar te maken wat Cubiss doet en hoe dit in de
eigen organisatie kan uitwerken."
Motie M3 - Statenvoorstel 81/17 4de
(Slot)begrotingswijziging 2017 en 1e
begrotingswijziging 2018: Roepen Gedeputeerde
Staten op om De molenaars in Noord-Brabant op
persoonlijke wijze in het zonnetje te zetten als blijk
van waardering voor het - vaak op vrijwillige basis

Stand van Zaken

De verkenning loopt en zal resulteren in een korte analyse in
februari 2018.

De teams van cultuur en arbeidsmarkt van de provincie bekijken
samen met Cubiss hoe we het provinciale netwerk in kunnen
zetten, zodat het taalvaardigheidsprogramma van Cubiss beter
landt bij bedrijven.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4298929

Provinciale Staten
d.d. 15-12-2017

H.A.J.M.
Swinkels

4298954

Provinciale Staten
d.d. 15-12-2017

H.A.J.M.
Swinkels

Inhoud motie Į toezegging
onderhouden en draaiende houden van de
Brabantse molens en voor het behalen van de
erkenning van hun vak als immaterieel erfgoed door
de Unesco.
De heer Deryckere (CDA) vraagt of de
gedeputeerde kan toezeggen hoe veel van de
steden en de regio's bijdragen aan het programma.
De gedeputeerde zegt toe dat hij een overzicht kan
geven van wat de bijdragen van BrabantStad zijn'.
De gedeputeerde zegt toe een stand van zaken te
geven rondom de marketing campagne.

Stand van Zaken

Afgedaan

