Concept agenda woordvoerdersoverleg thema Bestuur en Financiën 2 februari
2018
Opening en mededelingen
1. Bespreekpunten
A. Door fracties en / of Gedeputeerde Staten (GS) aangedragen bespreekpunten

Z

Onderwerp

Aanvrager(s)

Korte motivatie
achtergrond

bestuurlijke
integriteit/BIBOB
(portefeuille CdK)

GroenLinks

Bespreken wat de belangrijkste
aandachtspunten op het gebied
van bestuurlijke
integriteit/BIBOB zijn die nu en
het komende halfjaar spelen.

IPO
(portefeuille
Gedeputeerde Pauli)

GroenLinks

Bespreken van hoe het
onderwerp 'zoeken naar
oplossingen op het gebied van
de intensieve veehouderij' door
Gedeputeerde Pauli in zijn
hoedanigheid van bestuurslid
van het IPO verder binnen het
IPO wordt ingebracht. Dit in
relatie tot het feit dat de
Provincie Noord-Brabant is
uitgeroepen tot best bestuurde
decentrale overheid van
Nederland met als motivatie:
"deze provincie heeft niet
alleen een sterke
duurzaamheidsagenda maar
staat hier ook daadwerkelijk
voor! Zo heeft zij recent werk
gemaakt van de aanpak van
intensieve landbouw ter
bescherming van de bodem- en
luchtkwaliteit in de provincie en
trok zij geld uit voor het
stimuleren van zonnepanelen in
diverse gemeenten. En dat was
niet eenvoudig want de
belangen lopen op dit gebied
sterk uiteen. Toch wordt over de
provincie gezegd dat zij 'klaar
staat voor alle inwoners en
gemeenten echt ondersteunt'."

Toezicht op gemeenten Z
Interbestuurlijk Toezicht

GS en GroenLinks

GS: bespreken van de
onderwerpen die dit jaar in het

Interbestuurlijk Toezicht
bovenop het systematisch

(portefeuille
Gedeputeerde Spierings)

toezicht zitten;
GroenLinks:
1. bespreken hoe de
gemeenten in Brabant er in
financiële zin voor staan, of er
gemeenten zijn die in de
gevarenzone zitten en zo ja,
hoe de provincie daar mee om
gaat;
2. bespreken hoe het staat met
de taakstellingsopgave voor de
huisvesting van statushouders en
of de gemeenten in 2017 aan
hun verplichtingen hebben
voldaan. Wat gaat de provincie

Het thema-onderzoek
energie
(portefeuille

GS

doen met gemeenten die niet
aan de opgave hebben
voldaan.
Bespreken van het themaonderzoek energie (opvolger
van het onderzoek Criminaliteit

Gedeputeerde Spierings)

in het buitengebied) dat nu als
onderdeel van het programma
Veerkrachtig Bestuur in het
kader van toetsen van
intergemeentelijke
samenwerking wordt
uitgevoerd.

Verloop van de Arhiprocedure Nuenen
(portefeuille
Gedeputeerde Spierings)
BrabantStad

GS

Bespreken van het verloop van
de Arhi-procedure Nuenen het
komend jaar.

GroenLinks

Bespreken of er bepaalde
speerpunten in de
samenwerking met BrabantStad
zijn en wat de meeste aandacht
vereist in deze samenwerking.
Bespreken of er resultaten van

(portefeuille
Gedeputeerde Van der
Maat)

onderzoeken zijn waar
conclusies aan te verbinden zijn
in die zin dat beleid zal worden
aangepast.

B. Doorkijk
»

Lange termijn planning GS, met een concrete blik op de komende zes maanden

»

Stand van zaken aangenomen moties en toezeggingen

2. Wat verder ter tafel komt
3. Sluiting

Lange Termijn Planning (versie 10-01-2018)
Procedurevergadering 22-01-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleld/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Spie rings

Bestuur en FinanciÄ«n

Uitvoenng/voortgang

Statenmededeling

Uitvoeringsprogramma IBT2018

Dossier

Uiterste
beslultv.
datum

Reden van
wijziging

Uiterste
beslultv.
datum

Reden van
wijziging

Uiterste
beslultv.
datum

Reden van
wijziging

Procedurevergadering 19-02-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleld/P&C-cyclus

Type document

Van der Maat

Bestuur en FinanciÄ«n

Afwerking motie

Statenmededeling

Beantwoording Motie M4, Archivering op orde

Spie rings

Bestuur en FinanciÄ«n

Uitvoering/voortgang

5tatenmededeling

VKB Nuenen

Van Merrienboer

Bestuur en FinanciÄ«n

Planning 5i Control

Statenmededeling

Treasury Jaarplan 2018

Van Merrienboer

Bestuur en FinanciÃ«n

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Normenkader t.b.v, accountantscontrole 2017

Procedurevergadering 19-03-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleld/P&C-cyclus

document

DoSSİ"

Van Merrienboer

Bestuur en FinanciĂ«n

Planning St Control

Staten voorstel

Perspectief nota 2018 (PS 20 april 2018)

Indicatief
gepland onder
voorbehoud van
bespreking
planning 2018
in platform
P&C.

Procedurevergadering 16-04-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Spierings

Bestuur en FinanciÃcn

Uitvoering/voortgang

5tatenmededeling

IBTJaarverslag 2017

Van Merrienboer

Bestuur en FinanciĀ«n

Planning 6 Control

Sta ten voorstel

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Indicatief
gepland onder
voorbehoud van
bespreking
planning 2018
in platform

Jaarrekening 2017 (PS mei 2018)

P&C.

Procedurevergadering 03-09-2018
Portefeuillehouder

Van Merrienboer

Thema

Bestuur en FinanciÄ«n

Moment Beleid/P&C-cyclus

Planning fc Control

ttïüment

Staten voorstel

Dos5İ"

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging
Indicatief
gepland onder
voorbehoud van
bespreking
planning 2018
in platform
P&C.

Burap 2018 (PS 28 september 2018)

Procedurevergadering 01-10-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleld/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Spierings

Bestuur en FinanciĀ«n

Evaluatie

Statenmededeling

Evaluatie Veerkrachtig Bestuur

Van Merrienboer

Bestuur en FinanciÄ«n

Planning Sr Control

Ter informatie

Burap 2018 (PS okt 2018)

Uiterste
beslultv.
datum

Reden van
wijziging

Onder
voorbehoud

Procedurevergadering 22-10-2018
Portefeuillehouder

Van Merrienboer

Thema

Bestuur en FinanciÃ«n

Moment Beleld/P&C-cyclus

.
document

Dossier

Planning S Control

Staten voorstel

Beg roti ng 2019 (PS 9 nove m ber 2018)

Moment Beleld/P&C-cyclus

document

Dossler

Uiterste
beslultv.
datum

Reden van
wijziging
Indicatief
gepland onder
voorbehoud van
bespreking
planning 2018
in platform
P&C.

Procedurevergadering 03-12-2018
Portefeuillehouder

Van Merrienboer

Thema

Bestuur en FinanciÄ«n

Planning k Control

Staten voorstel

Uiterste
beslultv.
datum

Reden van
wijziging
indicatief
gepland onder
voorbehoud van
bespreking
planning 2018
in platform
P&C.

Eindejaarsbrief/slotwijziging 2018 (PS 14 december 18)

Procedurevergadering 21-01-2019
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleld/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Spierings

Bestuur en FinanciÄ«n

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Uitvoeringsprogramma IBT 2019

Uiterste
beslultv.
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

Afgedaan

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

4019358

Actuele motie M3 BREXIT en Brabant: verzoeken
Gedeputeerde Staten te onderzoeken of er
eventueel Nederlandse of buitenlandse bedrijven
zijn met vestigingen in het VK die een verhuizing
naar het Europese vaste land overwegen; naar
inzicht van GS, de meest passende actieve lobby te
voeren om de kans te vergroten dat deze bedrijven
zich in Brabant willen vestigen en binnen het
mandaat van GS, additionele acquisitie middelen in
te zetten een eventueel vergrootte mogelijkheid die
zich hierdoor aandient te kunnen benutten.

Eventuele kansen voor vestiging van bedrijven vanuit de UK naar
Nederland zullen via de BOM en NFIA worden opgepakt. Op hel
moment dat er leads zijn die succesvol zijn geweest, zullen wij dit
mededelen. Vanwege bedrijfsgevoelig karakter kunnen we u hier
op dit moment nog niet over informeren.

Provinciale Staten
d.d. 24-06-2016

L.W.L.
Pauli

4122969

PS 02-12-2016

L.W.L.
Pauli

4129647

PS 16-12-2016

L.W.L.
Pauli

4180804

Provinciale Staten
21-04-2017

L.W.L.
Pauli

Tijdens Platform Internationalisering (7 juli 2017) is door de BOM
een update gegeven over mogelijke leads sinds de motie. Tijdens
de Statendag van 15 december heeft u een update gehad.

In de toekomst zullen we de Statenleden op de hoogte houden
van verdere ontwikkelingen via het Platform Internationalisering.
Gedeputeerde Pauli zegt toe het breedbandfonds te De evaluatie van het breedbandfonds is in februari 2017
evalueren en medio 2017 met een voorstel te komen afgerond en de resultaten zijn weergegeven in het rapport van
KplusV. In samenhang met de bestuursopdracht digitalisering
over de toekomst van het Breedbandfonds Brabant
wordt een voorstel voorbereid over de toekomst van het fonds
(zie tevens toezegging 4187375).
Gedeputeerde Pauli heeft ter zake het statenvoorstel Hierover is een memo gedeputeerde gestuurd op 15/11/2017
98 Z 16 naar aanleiding van de bijdrage van de
heer Steenbakkers toegezegd dat er nog met
financieringsvragen naar staten wordt gekomen
maar dat die nog een paar maanden op zich laten
wachten.
Motie M16b Brabantse ZZP Voucher:Vragen GS te In de motie wordt gerefereerd aan een project in Amsterdam. Dat
onderzoeken of het mogelijk is om in Noord-Brabant wordt dit najaar geëvalueerd. Alvorens zelf een regeling in het
een scholingsvoucher in het leven te roepen voor
leven te roepen, lijkt het ons college raadzaam de resultaten
ZZP-ers die minimaal twee jaar actief zijn en met een daarvan af te wachten zodat we de ervaringen mee kunnen
inkomen tot maximaal 120 procent van het Sociaal
nemen in ons onderzoek.
Wettelijk Minimum.
Overigens wordt ook in Brabant geëxperimenteerd rond scholing
van ZZP-ers, onder andere in het project "Innovatieve

Afgedaan
Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4187375

PS d.d.
21-04-2017

L.W.L.
Pauli

Inhoud motie Į toezegging

Ged. Pauli zegt toe bij de uitwerking van de
bestuursopdracht over digitalisering ook te kijken
naar de gevolgen voor de arbeidsmarkt en het
arbeidsmarktbeeid. Tevens hierin mee te nemen de
evaluatie van het breedbandfonds en een voorstel
over de toekomst van het Breedbandfonds Brabant
(zoals toegezegd in PS van 2 december 2016).

Stand van Zaken
kennisoverdracht ZZP'ers West-Brabant". Wij zullen bezien, op
basis van de resultaten daarvan, of verbreding in de rede ligt,
dan wel dat een combinatie van scholingsmogelijkheden mogelijk
is.
In de Bestuursopdracht Digitalisering wordt de evaluatie van het
Breedbandfonds en een voorstel over de toekomst van het
Breedbandfonds Brabant meegenomen. Op 1 december vindt een
oordeelsvormende PS bijeenkomst rondom de evaluatie van het
Breedbandfonds Brabant plaats. Op 23 februari 2018 wordt een
Statenvoorstel Digitalisering aangeboden aan PS. Onderdeel
daarvan is de evaluatie en zijn voorstellen over de toekomst van
het Breedbandfonds Brabant, naast andere
digitaliseringsvoorstellen.
Digitalisering wordt ook ter hand genomen in het
Arbeidsmarktbeleid. In het kader van Pact Brabant wordt door
BZW, SER, Reshoring Connection en provincie verkend welke
kansen digitalisering en robotisering biedt voor de arbeidsmarkt.
Daarin worden tevens verbindingen gelegd met initiatieven die
zich daarop richten als JADS, Robot academie etc. Dit moet leiden
tot gemeenschappelijke aanpak voor verzilveren kansen als
gevolg van digitalisering en robotisering.

4277148

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

L.W.L.
Pauli

4282253

Themabijeenkomst
Economie en
Internationalisering
d.d. 17-11-2017
Themabijeenkomst
Economie en
Internationalisering

L.W.L.
Pauli

4282257

L.W.L.
Pauli

Motie M47- Statenvoorstel 66/17 Onderzoek
risico's digitalisering: verzoeken Gedeputeerde
Staten om door Brabant Advies een verkennend
onderzoek te laten uitvoeren naar de te verwachten
maatschappelijke risico's van de voortgaande
digitalisering en hierover Provinciale Staten te
informeren.
Gedeputeerde Pauli zegt toe om de KPI's behorende 5/1/2018 Op dit moment lopen de gespreken met betrekking tot
bij het statenvoorstel inzake oprichting
de inrichting van het Brabant Startupfonds. Eind eerste kwartaal is
Valorisatiefonds in de P&C cyclus op te nemen.
hier meer duidelijkheid over.
Gedeputeerde Pauli zegt toe de door het
Valorisatiefonds ondersteunde startups te zullen
volgen en PS hierover te rapporteren.

5/1/2018 De gesprekken over de inrichting van het Brabant
Startupfonds lopen. Hierbij is het systeem van business intelligence
een onderwerp. Eind eerste kwartaal 2018 is hier meer

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4282296

4283212

d.d. 17-11-2017
Themabijeenkomst L.W.L.
Economie en
Pauli
Internationalisering
d.d. 17-11-2017
Provinciale Staten L.W.L.
Pauli
d.d. 17-11-2017

4283226

Woordvoerdersov L.W.L.
erleg Economie en Pauli
Internationalisering
d.d. 17-11-2017

4283818

Provinciale Staten

4283824

4283825

d.d. 10-11-2017

L.W.L.
Pauli

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

L.W.L.
Pauli

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

L.W.L.
Pauli

Inhoud motie Į toezegging
Gedeputeerde Pauli zegt toe om de naamgeving
van het programma en fonds met partners te zullen
bespreken.

Stand van Zaken
duidelijkheid over.
5/1/2018: Naam van het fonds gaat worden: Brabant
Startupfonds.

Afgedaan
Afgedaan

Gedeputeerde Pauli zegt toe jaarlijks een
voortgangsrapportage, inclusief voortgang op de
KPI's,
van Logistics Community Brabant aan PS te doen
toekomen.
Gedeputeerde Pauli zegt toe een overzicht van de
diverse projecten van de vier
arbeidsmarktregio's aan PS te doen toekomen.

Gedeputeerde Pauli zegt toe een 'toekomstige
talenten' agenda van Brabant toe te voegen aan de
Meerjaren Integrale Investeringsplanning (MIP)
Gedeputeerde Pauli zegt toe om binnen PACT
Brabant goede voorbeeldprojecten op het gebied
van flexibele arbeidsmarkt bij wethouders van de
vier arbeidsmarkt regio's onder de aandacht te
brengen

19-12-2017:
De arbeidsmarktregio's leveren hun jaarresultaten voor 1 februari
2018. Dit wordt meegenomen in een uitgebreid inzicht van de
totale resultaten diverse projecten vanuit arbeidsmarktbeleid. Dit
totale inzicht in de resultaten zal in het eerste kwartaal van 2018
aan PS worden toegezonden.

Het Pact is in 2017 zowel ambtelijk als bestuurlijk vijf keer bij
elkaar geweest. Centraal staan drie basisonderdelen:
informeren, thematiseren en praktisch organiseren, Deze komen
elke vergadering terug. De inhoudelijke thema's waaraan gewerkt
is: flexicurity, leren en werken , digitalisering en robotisering en
reshoring. 22 November is er een congres georganiseerd met 10C
deskundige, De tafel van 100, vanuit ondernemers, onderwijs en
overheden, als opmaat voor 2018. De wethouders van de vier
arbeidsmarktregio's zijn onderdeel van Pact en actief betrokken bij
"de Tafel van 100'".

De arbeidsmarktregio's leveren hun jaarresultaten voor 1 februari
2018. Dit wordt meegenomen in een uitgebreid inzicht van de
totale resultaten van arbeidsmarktbeleid. Dit zal in het eerste
kwartaal van 2018 aan PS worden toegezonden.
Gedeputeerde Pauli zegt om met een
Een toelichting vindt u in een 'memo gedeputeerde' d.d. januari
communicatiespecialist en de KvK, BOM en Stimulus 2018. Hiermee is de toezegging afgedaan.

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr Vergadering POHO

4283830

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

L.W.L.
Pauli

4286226

Provinciale Staten
d.d. 01-12-2017

L.W.L.
Pauli

Inhoud motie ļ toezegging

Stand van Zaken

in gesprek te gaan over verbeteringen in de
communicatie over MKB-instrumenten
Gedeputeerde Pauli zegt toe om een bijeenkomst te Na ambtelijk contact met de gemeente wordt nu de vraag
organiseren met de scheepvaartindustrie uit het Land concreter gemaakt door gemeente Werkendam en de organisatie
van Heusden & Altena over verduurzaming en
Werkendam Maritime Industries (WMI). Er zijn al meerdere sessies
breder, en desgewenst experts van BOM en
met de bedrijven geweest en er is ook al contact met de BOM
Europese fondsen te laten aansluiten bij het gesprek. voor het energiefonds om de duurzaamheidskansen te bespreken.
Er is ook regelmatig overleg met gemeente Woensdrecht voor
kruisbestuiving tussen de scheepsvaartindustrie en de aerospace
industrie.
Gemeente Werkendam en WMI zullen gezamenlijk laten weten
waar nog behoefte aan is qua bijeenkomst Z werksessie. Wanneer
deze vraag geconcretiseerd is, zal indien gewenst vanuit de
gemeente en het WMI ambtelijk verder gewerkt worden aan een
bijeenkomst of een sessie.
5/1/2018: De statuten voor het Brabant Startupfonds worden nu
Motie M4a - Statenvoorstel 68/17 Procedure
wensen en bedenkingen inzake oprichting
opgesteld. Hierin zal motie M4a worden verwerkt. Verwachting is
Valorisatiefonds: Roepen GS op om in de statuten Z dat de statuten eind eerste kwartaal 2018 gereed zijn.
regels van het fonds vast te leggen dat op moment
van verstrekking van een converteerbare lening met
een ondernemer in het contract wordt vastgelegd
dat de fondsmanager van het valorisatiefonds
eenzijdig kan besluiten om tot convertering van de
lening over te gaan, tegen een vooraf bepaald
percentage van de aandelen; indien de
fondsmanager dat noodzakelijk acht.

Afgedaan

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
4145988

Themabijeenkomst Mw.
Landbouw d.d.
M.J.G.
03-02-2017
Spierings

4180858

Provinciale Staten
21-04-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4191830

4211437

Themabijeenkomst
Energie
19-05-2017
PS 07-07-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings
Mw.
M.J.G.
Spierings

4231955

PS 07-07-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4269893

Provinciale Staten
d.d. 27-10-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

Inhoud motie Z toezegging
De evaluatie van de huidige werkwijze van de
urgentieteam wordt meegenomen bij de
evaluatie van de UBA. Mocht PS constateren dat
deze evaluatie niet voldoende is volgt er
nog een aparte evaluatie
Motie M41 Scharrelt u even een kippencoalitie bij
elkaar: Dragen het College van GS op te
onderzoeken op welke - niet financiële - wijze kan
worden bijgedragen aan de wens van de
koplopende pluimveehouders om een fijnstof
reducerend stalconcept te realiseren waarbij vrije
uitloop mogelijk is; PS hierover via een
Statenmededeling uiterlijk in december 2017 te
informeren
Gedeputeerde Spierings zegt toe om PS, in het
najaar, te informeren over de resultaten van de
regionale energie strategieën.
Motie M9a - Geen risico's met de volksgezondheid:
Verzoeken Gedeputeerde Staten om zo snel mogelijk
na vaststelling van de wijziging Verordening ruimte
te komen tot een gezondheidskader voor
mestverwerkende installaties en hierover te
rapporteren aan Provinciale Staten.
Gedeputeerde Spierings zegt toe om het onderzoek
naar de huisartsengegevens toe te sturen zodra dit
beschikbaar is en te bekijken wat dit betekent voor
het moratorium ten aanzien van de geitenhouderijen
Ged. Spierings zegt toe via een memo gedeputeerde
PS te informeren over de ontwikkelingen van het
onderzoek naar de gezondheidseffecten rondom

Stand van Zaken

Afgedaan

Wij zullen de evaluatie van de huidige werkwijze meenemen in de
evaluatie van de UBA. Mocht uw Staten zelf constateren dat deze
evaluatie niet voldoende is, dan vragen wij uw Staten tzt ons
college te verzoeken om een aparte evaluatie.
Wij nemen de uitwerking van deze motie mee in de integrale
uitwerking van onze inzet op het stimuleren van ontwikkeling van
nieuwe stalconcepten. Voor de pluimveehouderij zullen wij uw
Staten hierover niet apart berichten in een statenmededeling in
december. Uw Staten worden in het voorjaar 2018 nader
geïnformeerd over innovatieve stalconcepten voor de
verschillende type veehouderijen.

Deze toezegging is afgehandeld. Uw Staten hebben hierover een
statenmededeling ontvangen.
Wij stellen begin 2018 een nieuwe beleidsregel vast over
gezondheid irt mestbewerkingsinstallaties. Uw staten worden tzt
hierover geïnformeerd.

Uw Staten zullen de resultaten van het onderzoek ontvangen,
zodra deze beschikbaar zijn.

Zie ook toezegging 4231955.
Het vervolgonderzoek bestaat uit een aantal deelonderzoeken en

Afgedaan

Stuknr Vergadering POHO

4276459

Provinciale Staten Mw.
d.d. 10-11-2017 M.J.G.
Spierings

4276500

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

Mw.
MJ.G.
Spierings

4276523

Provinciale Staten

Mw.

Inhoud motie ļ toezegging

Stand van Zaken

geitenhouderijen.

behelst onder andere een epidemiologische analyse van
huisartsengegevens over de jaren 2014-2016 in het VGO-gebied
(deel van Noord-Brabant en het noorden van Limburg) om na te
gaan of de eerder gevonden verbanden ook in deze jaren
optreden. De verwachting is dat dit deelonderzoek medio 2018
kan worden afgerond. Een van de aanbevelingen uit het laatste
onderzoek is om deze analyse ook in andere gebieden uit te
voeren om te zien of hetzelfde effect hier ook optreedt. Op dit
moment wordt gekeken welke gebieden in andere provincies dan
Noord-Brabant en Limburg voldoen aan de randvoorwaarden
voor een dergelijke analyse. Dit deelonderzoek kan naar
verwachting medio 2019 worden afgerond. Tegelijkertijd vindt er
onderzoek plaats naar de oorzaken van de verhoogde ziektedruk
rond geitenhouderijen. Het totale onderzoek kan naar
verwachting in 2020 worden afgerond. (Zie ook kamerbrief
DGAN-DAD Z 17182185)
Uw Staten ontvangen in december een statenmededeling, waarin
uw informatie krijgt over de stand van zaken van de regionale
energiestrategieën, en de rol die de provincie speelt bij de
totstandkoming.

Motie M2 -ondersteuning gemeenten rond
energietransitie: Verzoeken Gedeputeerde Staten
om er een actieve bijdrage aan te leveren dat er in
alle Brabantse regio's regionale
energiestrategieën tot stand komen; te bevorderen
dat alle gemeenten na maart 2018 de
energietransitie als speerpunt in de nieuwe
coalitieprogramma's opnemen; in kaart brengen wat
de rol van de provincie kan zijn om de regionale
energiestrategieën tot uitvoering te brengen en PS
hierover te informeren bij de perspectiefnota 2018.
Motie M27 - Statenvoorstel 66/17 Provinciehuis als Aan dit plan wordt momenteel gewerkt.
e-catcher: Verzoeken Gedeputeerde Staten om een
concreet plan te maken om (innovatieve) technieken
voor energiebesparing en opwekking toe te passen in, op en om het
provinciehuis, zodat het provinciehuis een
herkenbare E(ye)-catcher van de energietransitie
wordt.
Motie M30 - Statenvoorstel 66/17 Brabantse
Hierover informeren wij uw Staten met een statenmededeling eind

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Į toezegging

Stand van Zaken

d.d. 10-11-2017

M.J.G.
Spierings

sportclubs kampioen energiebesparing: Verzoeken
2017/ begin 2018.
Gedeputeerde Staten om actief aan te moedigen dat
alle Brabantse sportclubs
energiebesparingsmaatregelen nemen; te
onderzoeken of de financiering van deze
energiebesparingsmaatregelen een versnelling kan
opleveren, hoe deze zo effectief mogelijk,
bijvoorbeeld via het energiefonds of door hen op te
zetten partnerships, uitgevoerd kan worden en
daartoe PS uiterlijk bij de volgende perspectiefnota
een voorstel te doen; de Brabantse gemeenten te
verzoeken om deze regeling actief onder de
aandacht van sportverenigingen te brengen en te
betrekken hij hun eigen beleid omtrent

4276664

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4277213

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4277220

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

Hierover informeren wij uw Staten in mei 2018.
Motie M35 - Statenvoorstel 66/17 Educatie op de
boerderij: vragen Gedeputeerde Staten actief met
potentiële belanghebbenden in gesprek te gaan
over de wijze waarop 'educatie
op de boerderij ' betaald kan worden c.q. financieel
ondersteund zou kunnen gaan worden
door hen. Daarnaast ook onderzoek te (laten) doen
naar en te wijzen op mogelijkheden
voor educatie binnen diverse (Europese) projecten
voor plattelandsontwikkeling of fondsen.
Uw Staten worden in februari hierover nader geïnformeerd.
Motie M48- Statenvoorstel 66/17 Stimuleren
aardgasvrije wijken: verzoeken Gedeputeerde
Staten om na te gaan wat de provincie vanuit
innovatief perspectief kan doen om de ontwikkeling
van
aardgasvrije wijken te stimuleren; en hierover
Provinciale Staten te informeren.
Nog geen stand van zaken te melden.
Motie M53- Statenvoorstel 66/17 Schone
Verenvloot: spreken uit na te gaan welke
mogelijkheden er zijn binnen het Energie- en/of
Innovatiefonds of het Uitvoeringsprogramma Energie

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4277245

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

4291408

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

4291414

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings
Mw.
M.J.G.
Spierings

4291437

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

4291442

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

4291451

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

4291501

Woordvoerdersov
erleg Landbouw
d.d. 01-12-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings
Mw.
M.J.G.
Spierings
Mw.
M.J.G.
Spierings
Mw.
M.J.G.
Spierings

4291959

Woordvoerdersov
erleg Landbouw

Mw.
M.J.G.

Inhoud motie Į toezegging
om de Brabantse verenvloot schoon te laten varen
en PS hierover te informeren.
Motie M62 - Statenvoorstel 66/17 Mestverwerking
hoort bij AFC: Verzoeken het college van
Gedeputeerde Staten in overleg te treden met de
bestuurders van Agrifood Capital en de gemeente
Oss voor de realisatie van een grootschalige
mestverwerkende installatie; bij een excellente
vergunningaanvraag, die gezondheid en veiligheid
in de omgeving borgt, alles in werking te stellen om
te komen tot een snelle, zorgvuldige
vergunningverlening, zoals dat ook bij Danone is
gebeurd. Hierbij inbegrepen wordt het opstellen van
een PIP, zodat de schop de grond in kan.
Gedeputeerde Spierings zegt toe PS een memo te
doen toekomen over mogelijkheden van gebruik van
restwarmte bij datacentra
Gedeputeerde Spierings zegt toe de mogelijkheden
te gaan bekijken of medewerkers op een effectieve
manier zonnepanelen kunnen aanschaffen via de
provincie, analoog aan een PC-privé regeling
Gedeputeerde Spierings zegt toe PS te informeren
over het 100.000 voertuigenplan

Stand van Zaken

In januari vind er overleg plaats tussen Gedeputeerde Staten en
de gemeente Oss over de realisatie van mestverwerking van
industriële grootte op industrieterreinen binnen Agrifood Capital
(gemeente Oss). Het bedrijf is nu aan zet om een excellente
vergunningaanvraag in te dienen.

Deze memo is in voorbereiding.

De haalbaarheid van een dergelijke regeling wordt onderzocht.

Uw Staten worden hierover eind januari geïnformeerd via een
statenmededeling.

Gedeputeerde Spierings zegt toe PS te informeren
over de overeenkomst rond het Amernet

Uw Staten worden hierover in februari geïnformeerd.

Gedeputeerde Spierings zegt toe om in gesprekken
met gemeenten hen het concept van een Energiehuis
als suggestie aan de hand doen
Gedeputeerde Spierings zegt toe PS te informeren
over de acties die de provincie gaat ondernemen bij
het helpen bestrijden en voorkomen van de
mestfraude
Gedeputeerde Spierings zegt toe, zodra het
beschikbaar is, het onderzoek van RIVM naar de

Gedeputeerde Spierings neemt de komende tijd deze suggestie
mee in gesprekken met gemeenten.
In februari wordt een statenmededeling over dit onderwerp
verstuurd.

Rapport is nog niet beschikbaar.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO
4292063

4296719

d.d. 01-12-2017
Provinciale Staten
d.d. 01-12-2017

Spierings
Mw.
M.J.G.
Spierings

Rondvraagoment
d.d. 01-12-2017

Mw.
M.J.G.
Spierings

Inhoud motie Į toezegging

Stand van Zaken

nieuwe besmettingen met Q-koorts toe te sturen
Gedeputeerde Spierings zegt toe voor de
Uw Staten worden hierover geïnformeerd voorafgaand aan de
perspectiefnota 2018 op basis van enkele
perspectiefnota.
illustratieve indicatoren cijfermatig inzicht te geven in
de vordering in de energietransitie, en PS hierover
te informeren
Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Knoet Het geactualiseerde overzicht zal in Januari worden toegestuurd.
(PvdA) tijdens het rondvraagmoment van 1
december naar een actueel overzicht van de lijst
'aanvragen mestverwerking" doet gedeputeerde
Spierings de volgende toezegging: "Het opstellen
van actueel overzicht van de lijst van aanvragen
van mestverwerking vraagt de nodige
zorgvuldigheid omdat soms gemeenten bevoegd
gezag zijn. Gedeputeerde Spierings zou graag de
lijst waar de PvdA op doelt nog ontvangen. Er
circuleren geen lijsten van de datum die door de
PvdA was aangegeven. Dan zal de gedeputeerde
er schriftelijk op reageren.".

Afgedaan

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
3995537

Provinciale Staten
d.d. 15-04-2016

C.A. van
der Maat

4020234

Provinciale Staten
d.d. 10-06-2016

C.A. van
der Maat

4068497

Provinciale Staten
d.d. 23-09-2016

C.A. van
der Maat

4112236

PS 11-11-2016

C.A. van
der Maat

4112338

PS 11-11-2016

C.A. van
der Maat

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

Motie M24: Gedeputeerde Van der Maat zegt toe,
met betrokken gemeenten en provincie Utrecht
spoedig onderzoek naar een spoorverbinding tussen
Breda en Utrecht verrichten. Dit onderzoek verrijken
met een smart OV-corridor als oplossingsrichting.
Motie M9 - gereserveerde financiële middelen voor
verbreding A58: Vragen het college: indien een
verbreding van de A58, en wel het traject Tilburg Knooppunt Sint-Annabosch (in beide richtingen), de
slimste oplossing blijkt te zijn, de í 20 mio
gereserveerde middelen, zoals opgenomen in
voornoemd Bidboek, aan te houden, zodat deze
verbreding uitgevoerd kan worden.
Toezegging uit de vergadering van PS d.d. 23
september 2016 door Gedeputeerde Van der Maat
over het over 2 jaar informeren van Provinciale
Staten over de ervaringen met betrekking tot de
Schoonmaak Cooperatie.
In de actualisatie van het programma provinciale
wegen de optie van ' Gelders asfalt' meenemen als
een van de mogelijkheden om via innovatie tot stiller
asfalt te komen.

Het onderzoek en de gewenste samenwerking worden thans
voorbereid. Zodra daartoe aanleiding is informeren wij PS over
de stappen in dat proces.

Richting PS t.b.v. het nieuwe actieplan Geluid de
consequenties van het verhogen of verlagen van de
plandrempel geluid in beeld brengen.

Middels de memo gedeputeerde over het BO MIRT d.d. 8
december bent u geïnformeerd over de afspraak om met een
MIRT-verkenning A58 Tilburg - Breda te starten. Naar
verwachting kan in 2018 een startbeslissing worden genomen.
Binnen deze MIRT-verkenning worden zowel innovatieve als
kostenefficiënte infrastructurele oplossingen onderzocht.

De wens van PS om te monitoren op kengetallen is kenbaar
gemaakt aan de Schoonmaak Coöperatie. De Schoonmaak
Coöperatie heeft de managementinformatie hier inmiddels op
aangepast en er zal in het najaar van 2018 een rapportage aan
PS aangeboden worden.
De keuze voor de toepassing van een bepaalde soort asfalt is
afhankelijk van de specifieke problematiek die met een
wegenbouwproject opgelost moet worden. Onderzoek naar de te
kiezen verharding van wegen vindt plaats op basis van maatwerk
in ieder wegenbouwproject en vindt borging in de kwaliteitseisen
die PS in 2018 over het onderhoud van provinciale wegen zullen
vaststellen.
De voorbereiding voor het Actieplan Geluid 2018 start begin
2017. Het in beeld brengen van de consequenties van het
verhogen of verlagen van de plandrempel is daar onderdeel van.
Eind 2017 stellen wij een plandrempel vast. Hierover informeren
wij de Staten met een statenmededeling. In het Actieplan Geluid

Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4252322

Provinciale Staten
08-09-2017

C.A. van
der Maat

4254144

Woordvoerdersov
erleg Mobiliteit

C.A. van
der Maat

8-9-2017
4276472

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

C.A. van
der Maat

4276479

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

C.A. van
der Maat

Inhoud motie ļ toezegging

Motie M4 - onderzoeksrapport Zuidelijke
Rekenkamer naar verkoop van Attero: Verzoeken
Gedeputeerde Staten om: 1) Z.s.m. met een nota
richting PS te komen waarin in ieder geval wordt
gemeld: welke maatregelen men t.a.v. de archivering
specifiek heeft genomen? Welke verbeterslagen /
suggesties zijn geïdentificeerd? Welke inmiddels al
zijn opgepakt/ doorgevoerd? Het tijdspad wanneer
deze maatregelen zijn afgerond? Hoe GS deze
verbeteringen duurzaam wil borgen in de
organisatie? 2) Om met de Zuidelijke Rekenkamer in
een verdiepend gesprek te gaan om te kijken hoe
men kan leren van hun expertise/ervaringen.
PS te informeren over het proces rondom het
perspectief van Eindhoven Airport en de
uitgangspunten waarmee GS zullen deelnemen aan
dat proces, zodra daarover meer bekend is.
Motie M6a Statenvoorstel 66/17: Trucksparking:
Roepen GS op om de Brabant brede behoefte aan
voldoende beveiligde parkeerplaatsen voor
vrachtwagens, bij voorkeur voorzien van sanitair en
horeca, met urgentie onder de aandacht te brengen
van de nieuwe minister van Infrastructuur en
Waterstaat; de minister van Infrastructuur en
Waterstaat te vragen op korte termijn het initiatief te
nemen om met betrokken overheden, waaronder
gemeenten en de provincie Noord-Brabant en
andere partners, zoals de BOM, BZW en TLN, om
de tafel te gaan over hoe het model van Hazeldonk,
of variant daarvan, uit te rollen over de rest van
Brabant; Provinciale Staten proactief over het
resultaat en vervolg van dit overleg te informeren.
Motie M12- Statenvoorstel 66/17 Uniformiteit
Bravo bussen: Roepen het college op bij de

Stand van Zaken

Afgedaan

verwerken we de keuze voor een plandrempel. Wij verwachten
het Actieplan Geluid 2018 in mei 2018 vast te kunnen stellen.
Er is eind oktober een gesprek geweest met de Zuidelijke
Rekenkamer. De input uit dit gesprek verwerken we in de nota
voor PS.

PS zal worden geïnformeerd indien er meer bekend is over het te
doorlopen proces.

Uw Staten zijn hierover geïnformeerd met de memo gedeputeerde
over resultaten BO-MIRT.

Het bevorderen van reizigersvriendelijke uniformiteit heeft altijd
onze aandacht. In de statenmededeling over toekomst OV nemen

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4276618

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

C.A. van
der Maat

4277237

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

C.A. van
der Maat

4282162

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

C.A. van
der Maat

4282191

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

C.A. van
der Maat

4282205

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

C.A. van
der Maat

Inhoud motie Į toezegging

Stand van Zaken

'Bravo'-partners voor reizigersvriendelijke
uniformiteit te gaan pleiten voor alle
'Bravo'- bussen, niet alleen qua naam, maar zeer
zeker ook voor wat betreft gebruik
kortings- en studentenkaarten, ritprijzen en tarieven.
Deze uniformiteit zoveel mogelijk een onderdeel te
laten zijn bij verdere experimenten en pilots
Vernieuwing OV; » Met de 'Bravo'-partners te gaan
onderzoeken in hoeverre het technisch haalbaar is
of dat met één Brabantse OV-app, alle
'Bravo'-diensten (zoals de Flexbus) te zien, te
betalen en te bestellen zijn en hierover aan PS te
rapporteren.
Motie M34 - Statenvoorstel 66/17 Begroting
Fietsen in de hoogste versnelling: verzoeken
Gedeputeerde Staten al voor 2020 nieuwe
voorstellen voor snelfietsroutes te ontwikkelen en te
ondersteunen.
Motie M54- Statenvoorstel 66/17 OV-informatie:
Draagt het college op Te bevorderen dat ook
informatie over mobiliteit op een openbare wijze
beschikbaar komt, met name keten informatie over
OV-reizigers, zodat (externe) partijen hiermee op
een slimme wijze kunnen zoeken naar slimme
verbeteringen.
Gedeputeerde Van der Maat zegt toe om bij het
statenvoorstel Kwaliteitsnota Onderhoud Provinciale
Infrastructuur de kosten en opbrengsten van
versnelde aanbreng van duurzame verlichting voor
PS inzichtelijk te maken
Gedeputeerde Van der Maat zegt toe om PS te
informeren over de lopende studie rondom station
Eindhoven Acht, zodra daarover meer bekend is.
Gedeputeerde Van der Maat zegt toe om de
gegevens van GroenLinks over OV tijdens carnaval
aan Arriva en Hermes te zullen doen toekomen

we de beantwoording van deze motie mee.

Afgedaan

PS ontvangt eerste helft 2018 een voortgangsrapportage fiets in
de versnelling waarin ook nieuwe voorstellen worden
meegenomen.

De Staten worden jaarlijks over het gebruik van OV geïnformeerd
door middel van trendrapportages. Het openbaar beschikbaar
maken van info over mobiliteit is een traject dat landelijk loopt. In
het voorjaar worden de Staten met een memo geïnformeerd over
de ontwikkelingen van het traject 'open data'.

PS ontvangt begin 2018 het statenvoorstel Kwaliteitsnota
Onderhoud Provinciale Infrastructuur

Er is 8 december j.l. een memo gedeputeerde verzonden over de
resultaten van het BO MIRT met een toelichting hierop.
Het amendement van GroenLinks is aan Arriva en Hermes
gestuurd.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Į toezegging

Stand van Zaken

4282209

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

C.A. van
der Maat

De stedelijke agenda is momenteel in ontwikkeling.

4282227

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

C.A. van
der Maat

Gedeputeerde Van der Maat zegt toe PS begin
2018 te informeren over de stedelijke agenda
Brabantstad.
Gedeputeerde Van der Maat zegt toe PS cijfers
over provinciale stagiaires naar opleidingsniveau
aan PS te doen toekomen

Een memo gedeputeerde (d.d. 18-12) met deze cijfers is
verzonden.

Afgedaan

Afgedaan

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
4112311

4112619

4191888

Inhoud motie Z toezegging

Themavergadering H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe dat dat de
Ruimte
Merrienb Provinciale Inpassingsplannen (PIP's) GOL
West en GOL Oost tegelijkertijd qua besluitvorming
18-11-2016
oer
aan PS zullen worden voorgelegd.
PS 18-11-2016
H.J.A. van Gedeputeerde van Merrienboer zegt toe dat PS
Merrienb zullen worden meegenomen bij beslissingen
oer
met grote financiële impact ten aanzien van de
Brabantse aanpak van leegstand

Provinciale Staten

H.J.A. van Motie M1 Versterken Controlerende taak 1:
Merrienb verzoeken Gedeputeerde Staten bij behandeling
oer
van de jaarrekening 2017 van de Provincie Noord
Brabant een verantwoordingsbrief, naar voorbeeld
van onze nationale verantwoordingsbrief, toe te
voegen; voor de bepaling van de
focusonderwerpen in een later stadium met PS in
overleg te gaan.
Woordvoerdersov H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer neemt mee dat PS
erleg Bestuur en
Merrienb hecht dat GS kijken naar hun woordvoering in het
Financiën van d.d. oer
kader van de jaarrekening;
07-07-2017
d.d. 19-05-2017

4232689

4232698

Woordvoerdersov H.J.A. van
erleg Bestuur en
Merrienb
Financiën van d.d. oer
07-07-2017

Gedeputeerde Van Merrienboer denkt na over de
opzet van de P&C-cyclus en mogelijkheden tot
bijsturing en de wijze waarop dit te agenderen. Dit
is mee te nemen (mogelijk via het presidium) naar het

Stand van Zaken
Stand van zaken per 13 februari 2016: toezegging wordt pas
gestand gedaan bij aanbieding van het stuk aan PS, dat is
voorzien medio juli 2018
Stand van zaken op 5 december 2016: Als voor de realisatie van
transformaties van leegstaand vastgoed in combinatie met de
realisatie van provinciale opgaven beslissingen met grote
financiële impact aan de orde zijn, dan zal GS daarvoor de door
PS vastgestelde kaders voor de betreffende provinciale opgave
hanteren en PS conform die kaders betrekken. Als bij beslissingen
met grote financiële impact de inzet van nieuwe provinciale
middelen aan de orde is zal GS PS uiteraard actief betrekken
(budgetrecht).
27 juni 2017: uitvoering van deze motie wordt betrokken bij
evaluatie jaarrekening/perspectiefnota 2017 en voorbereiding
P&C cyclus 2018.

11 oktober 2017: Bij ieder P&C document wordt door GS een
woordvoeringsstrategie opgesteld. Door gedeputeerde wordt
onderzocht welke mogelijkheden er zijn rond de
jaarverantwoording 2017 zodat beter kan worden aangesloten
bij de behoeften van PS.
1 november 2017: De cyclus en mogelijkheden worden
beschreven en ingebracht in het platform P&C op 15 december
2017.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Į toezegging

Stand van Zaken

platform P&C.

4254217

Themabijeenkomst
Ruimte
15-09-2017

4254264

4269819

Themabijeenkomst
Ruimte 15-9-2017
Provinciale Staten
d.d. 27-10-2017

H.J.A. van
Merrienb
oer

H.J.A. van
Merrienb
oer
H.J.A. van
Merrienb
oer

29 november 2017: in het voorstel wordt ook de agenderen van
de behandeling van de Burap (toezegging 4269900)
meegenomen. Toezeggingen worden samen opgepakt.
Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe in het
11 oktober 2017: Windmolens produceren veel data over
(ontwerp)PIP te borgen dat een technologisch
opbrengsten, geluid, slagschaduw etc. Samen met ontwikkelaars
monitoringsysteem wordt ingezet ten aanzien van de wordt de komende maanden (in het vergunningentraject)
normen voor geluid en slagschaduw
onderzocht, hoe met de nieuwste technieken, deze data wordt
ontsloten en gebruikt voor monitoring en handhaving van de
molens langs de A16.
Gedeputeerde stuurt een notitie met daarin de
4 oktober 2017: de planning is om de notitie in het eerste
mogelijkheden om het ontwikkelbedrijf in te
kwartaal 2018 naar PS te sturen.
zetten voor de duurzame energietransitie
Motie M3 - Bestuursrapportage 2017: Verzoeken
Vanaf 2018 wordt de gerapporteerde afwijking in de
Gedeputeerde Staten om de genormeerde
jaarrekening gemeten t.o.v. de begroting
onderbesteding van maximaal 10% in de
jaarrekening te meten ten opzichte van de
oorspronkelijke jaarlijkse begroting in plaats van de
BURAP.
Motie M4 - Bestuursrapportage 2017: Verzoeken
De in de motie genoemde instructies worden uitgevoerd in de
Gedeputeerde Staten om eenduidige en
Burap 2018.
transparante bewoordingen te gebruiken in de
bestuursrapportage; maximaal 3 woorden te
gebruiken in de gehele bestuursrapportage om op,
voor en achter in uitvoering te duiden; In de gehele
bestuursrapportage streefwaarden op te nemen; Bij
concrete streefwaarden, concrete resultaten op te
nemen, indien er geen meetbare resultaten zijn een
korte toelichting te geven waarom deze niet

4269829

Provinciale Staten
d.d. 27-10-2017

H.J.A. van
Merrienb
oer

4269900

Provinciale Staten
d.d. 27-10-2017

4269989

Provinciale Staten
d.d. 27-10-2017

H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe om in het
Merrienb platform Planning & Control te bespreken of de
oer
behandeling van de Bestuursrapportage vervroegd
kan worden naar de 1e of 2e PS-vergadering na het
zomerreces.
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe dat zodra
Merrienb het nieuwe administratiesysteem actief is per

29 november 2017: tijdens platform P&C d.d. 15 december 2017
wordt een voorstel gedaan met aanpassingen aan P&C cyclus
n.a.v. toezegging 4232698. De agendering van de behandeling
van de Burap wordt in dit voorstel meegenomen. Toezeggingen
worden samen opgepakt.
13 december 2017: Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van
het nieuwe administratiesysteem. De informatiebehoefte van PNB
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kwartaal de grote afwijkingen, n.a.v. de
kwartaalafsluiting, te rapporteren aan PS. Uiterlijk
voor de nieuwe bestuursperiode wordt een meer
passend rapportagecyclus opgeleverd. Dit zal in
samenwerking met PS in het Platform P&C worden
opgezet en uitgewerkt.
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe te komen
Merrienb met een onderbouwing waarom de 4 mln een
oer
verantwoorde inschatting is van het indexatie-effect
aan de uitgavenkant voor het begrotingsjaar 2020
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe om bij de
Merrienb Statenmededeling Voortgang programma leegstand
oer
de mogelijkheden op te nemen om de procedures in
relatie tot leegstand te versnellen, zonder dat
wettelijke aanpassingen gedaan hoeven worden

H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer laat bij de
Merrienb
Perspectiefnota 2018 zien hoe de provincie een
breed welvaartsbegrip invult, geïnspireerd door de
oer
Brede Welvaartsindicator en het Bagel-model
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer komt bij de
Merrienb
Perspectiefnota 2018 met eventuele mogelijkheden
oer
om provinciale inkoop, subsidie en financiering
verder te vergroenen
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe de
Merrienb mogelijkheden te verkennen of en hoe gerealiseerde
oer
biologische landbouwgronden in onze Verordening
ruimte een aparte planologische status kunnen
krijgen gericht op behoud van meerwaarde
H.J.A. van Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe PS
Merrienb schriftelijk te informeren over een vergelijking van
oer
alle tarieven van vergunningen waarvoor de
provincie bevoegd gezag is en die worden
uitgevoerd door de omgevingsdiensten.
H.J.A. van Motie M2 - Statenvoorstel 97/17 Zesde

Stand van Zaken
en de ontwikkelingen vanuit Bewegen in de Organisatie zijn
leidend voor deze nieuwe administratie. Met de herinrichting
wordt ook een rapportagecyclus op kwartaal basis ingericht. De
planning is dat het nieuwe systeem in de 2e helft 2018
operationeel is, uiteraard na uitgebreide testfase en met minimale
impact op het lopende begrotingsjaar.
Op 4 december hebben PS een memo gedeputeerde ontvangen
over de onderbouwing van reservering die is gemaakt voor het
opvangen van indexatie-effecten.
29 november 2017: naar verwachting wordt de
Statenmededeling rond 15 december aan PS toegezonden.
18-12-17: statenmededeling (4286324) staat op 19-12 op
agenda van GS
8-1-2018: en in de PV van 22 januari wordt statenmededeling
besproken. Case van de statenmededeling (C2218488)
gekoppeld aan de case van de toezegging.
Afhandeling van deze toezegging wordt opgepakt met de
afhandeling van motie Brabantse Welvaartsindicatie.

Zoals in de toezegging vermeld, worden de mogelijkheden gemeld
bij de Perspectiefnota 2018.

PS worden in de eerste week na het kerstreces geïnformeerd over
de uitkomsten van de verkenning.

Onderzoek wordt opgestart, binnenkort kan meer worden gemeld
over de termijn van afhandeling. FPC is betrokken.

Onderzoek wordt opgestart. Bij de begroting 2018 worden de
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Stand van Zaken

wijzigingsverordening Legesverordening Noord
uitkomsten gemeld en eventuele mogelijkheden voor differentiatie
Brabant 2012: dragen Gedeputeerde Staten op om opgenomen.
te onderzoeken hoe gedifferentieerd kan worden
binnen de leges voor 'Onderdeel 6. Natuur en
recreatie 6.1 Wet natuurbescherming: Een
vergunningsaanvraag voor het realiseren van
projecten of het verrichten van andere handelingen
als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, Wet
natuurbescherming (Natura 2000)' en de uitkomsten
van dit onderzoek aan PS voor te leggen, tezamen
met de resultaten op basis van de uitgekristalliseerde
uitvoeringstaken vanuit de nieuwe Wet
Natuurbescherming, zodat bij de begroting van
2019 eventueel gedifferentieerde tarieven kunnen
worden vastgesteld voor het onderdeel Wet
Natuurbescherming.
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