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1

Welk onderwerp / agendapunt wilt u aan de orde stellen?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
De samenwerking tussen BKKC en het BrabantC fonds en de evaluatie en de continuïteit van BrabantC

2

Wat is het doel van de themabijeenkomst?
Bij de perspectiefnota komt aan de orde hoe BrabantC zal worden voortgezet. Op dit moment wordt er
een evaluatie uitgevoerd naar de werking van het fonds. In het themaoverleg van 27 oktober kwam via
de Statenmededeling de nieuw ingezette koers van Brabant C aan de orde. Helaas was op dat
moment niet alle informatie opgenomen bij de vergadering en konden de meeste woordvoerders niet
ingaan op de actualiteit. Daarnaast is vaak de scheidslijn tussen BrabantC en de activiteiten van BKKC
niet altijd even helder. Wie doet nu precies wat en hoe wordt er naar elkaar doorverwezen en
samengewerkt.
.

3

Waarom moet deze bijeenkomst gepland worden op een Statendag?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Dit geeft de mogelijkheid dat de woordvoerders van alle fractie kunnen deelnemen en zo ook ter plekke
elkaars vragen en opvattingen kunnen delen. De bijeenkomst zou ook op een niet Statenvrijdag kunnen
plaatsvinden omdat er sprake is van een werkbezoek.

4 Welk karakter dient de themabijeenkomst te hebben?
☐ Informerend
☐ Informatiebijeenkomst
Bij informatiebijeenkomsten is het uitgangspunt dat de informatievoorziening vanuit de ambtelijke
organisatie komt. Informatie die bij deze bijeenkomsten wordt gewisseld is van feitelijke aard.
Tijdens een informatiebijeenkomst kan ook ruimte zijn om te brainstormen over het geagendeerde
onderwerp

X

Expertmeeting
In feite komt dit verzoek neer op een gesprek met de deskundigen ter plaatse

☐ Rondetafelgesprek
Alleen PS kunnen verzoeken om een Rondetafelgesprek. PS dragen zelf gasten/sprekers aan. In
tegenstelling tot bij een expertmeeting hoeven de gasten geen expert te zijn, maar kunnen dit
bijvoorbeeld ook belangenbehartigers of burgers zijn.

☐ Oordeelsvormend

Oordeelsvorming kan plaatsvinden onderling en/of met GS. Externen kunnen hierbij als toehoorder
aanwezig zijn. Voorbereiding op kaderstelling kan enkel op basis van een Statenvoorstel.

☐ Informerend en oordeelsvormend
Aankruisen als het zinvol lijkt om in één bijeenkomst aan zowel beeldvorming als oordeelsvorming te
doen. De griffie zal in samenwerking met de indiener sparren over de vorm waarin dit het beste kan
gebeuren.

5

Eventueel: nadere (achtergrond) informatie gewenste bijeenkomst
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
BrabantC wil PS hiervoor graag uitnodigen, zodat zij kunnen spreken met mensen van Brabant C, de
adviescommissie en enkele initiatiefnemers. Een niet te grote bijeenkomst, zodat er echt gesprekken
kunnen plaatsvinden, voorbeelden gedeeld, vragen gesteld. Dat kan plaatsvinden op het kantoor van
BrabantC of juist bij een van de initiatiefnemers/ deelnemers aan het BrabantC fonds.
Deze bijeenkomst kan het beste plaatsvinden in maart aangezien de evaluatie dan gereed is. De
perspectief nota staat gepland voor april.

